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Tendenciák a petrolkémiában

A CMA szerint a petrolkémia az 1997-es 
ázsiai pénzügyi válság óta gödörben van, és 
nem várható javulás a következő néhány 
éven belül. Ennek ellenére a gyártók foly
tatják beruházásaikat, hogy gazdaságos 
üzemméreteket éljenek el és maximalizál
ják jövőbeni nyereségüket. A petrolkémiai 
hullámvölgy meggyorsította a nagyválla
latok összeolvadását, a keletkező óriás glo
bális társaságok nem csupán erős, vagy 
akár domináns helyzetbe kerülnek saját ter
mékvonalaikon, hanem nagyobb működési 
hatékonyságot érnek el, és a technológia-li- 
cencek eladása is nagyon jövedelmező be
vételi forrásuk lesz. A jövőben a petrolké
miai ipar nagyobb konszolidációja várható, 
amint az óriásokkal versenyezni képtelen 
kis- és középvállalatok arra kényszerülnek, 
hogy másokkal összeolvadjanak, vagy el- 
adják/bezárják üzemeiket. Az egyik leg
utóbbi akció során a Dow Chemical Co. a 
világ vezető PE gyártója lett a Union Car
bide Corp. megszerzésével. 30 MrdUSD 
körüli éves eladásával a világ legnagyobb 
vegyipari vállalata, és vezető helyen van 
néhány termékkategóriában (etilén, sztirol, 
polisztirol). Az összeolvadás a PE gyártás
ban egy kézben egyesítette a Dow oldatfá
zisú Insite PE-technológiáját és a Union 
Carbide gázfázisú Unipol technológiáját, 
ami lehetővé teszi a jó szereplést a PE piac 
minden szegmensében. A megvalósuló in
tegráció másik típusa a kőolaj-finomítási és 
petrolkémiai műveletek egymásra épülése, 
költségcsökkentési és hatékonyságjavítási 
céllal. Ezen integráció több szinten is meg
valósul, kezdve például a finomítói propi
lénre és benzolra építő kumol gyártástól a 
teljesen integrált és optimalizált sok alap
anyagos és visszatérő áramos petrolkémiai 
létesítményig. A legmagasabb szintű integ
ráció példájaként a műszálgyártó indiai 
Reliance Industries Ltd. teljesen integrált 
komplexuma említhető, amely 24 Mt/év 
kapacitású kőolaj-feldolgozót, 1,4 Mt/év 
kapacitású para-xilol, 1 Mt/év kapacitású 
tisztított tereftálsav és 600 kt/v kapacitású 
PP üzemeket tartalmaz. (Forrás: Chemical 
Engineering, August 2001. p. 27.)

Növekszik a vasúti szállítás szerepe  
Európában

Szeptember közepén megjelent az EU Fe
hér Könyve a 2010-es közlekedési politi-

káról, amely szerint fontos a vasutak fel
élesztése és a szállítási módok közötti 
egyensúly megváltoztatása. A vasúti áru- 
szállítás (t.km) részaránya az 1970. évi 
20%-ról 1998-ra 8%-ra zuhant, évente át
lagosan 600 km-nyi vonalat szüntettek 
meg. Ezzel szemben a közúti és a tengeri 
szállítás jelentős növekedésen ment át. A 
vasúti szállítás visszaesését a szolgáltatá
sok gyengeségével, az átlátható árak hiá
nyával és a gyenge versenyképességgel 
magyarázzák.

A dokumentum szerint a gazdasági nö
vekedéssel összefüggésben az áruszállítás 
1998 és 2010 között 38%-kal fog bővül
ni, és ha semmi sem történik, ezen belül a 
közúti teherforgalom 50%-kal növekszik. 
A Bizottság mintegy 60 intézkedést fo
galmaz meg az európai szállítási rendszer 
javítására. Stratégiai cél a konstans szállí
tás bővülés és gazdasági növekedés kö
zötti kapcsolat fokozatos megtörése, a 
környezeti terhelés csökkentése, és a zsú
foltság elkerülése, az EU gazdasági ver
senyképességének fenntartása mellett. A 
Bizottság két nagyobb, a vasutakat is 
érintő kezdeményezést indít: évi 30 
MEUR-ral a szállítási módok összekap
csolását és a vasúti, tengeri és belvízi 
szállítás előmozdítását segítik, továbbá 
szorgalmazza a transz-európai hálózatok 
fejlesztését a közúti szállítás vasútra tere
lése érdekében, ez utóbbinak része egy 
nagy kapacitású vasúti kapcsolat létesíté
se a Pireneusokon keresztül. (Forrás: 
European Chemical News, 24-30 Sep
tember, 2001. p. 18.)

Tornádó keverő

A tornádó inspirálta a japán Sataka 
Chemical Equipment Mfg. Ltd. új RB 
keverő rendszerét. Az edény felső részé
ben elhelyezett speciálisan tervezett la
pátkerék örvénylő áramlást generál a tar
tály központ és fenék irányába, amit az 
edény alján elhelyezett terelőlapátok fel
felé emelkedő, tornádóhoz hasonló 
áramlássá alakítanak. így erős és a ha
gyományos keverőktől eltérően kis nyíró 
igénybevételnek kitett áram cirkuláció 
keletkezik, ami az RB keverőt különösen 
alkalmassá teszi a bio-feldolgozásban, a 
folyamatos iszapkeverésben és a vízke
zelésben történő használatra. (Forrás: 
Chemical Engineering, August 2001. p. 
19.)

mkl

A globális stratégia vége

Alán Rugman és Richard Hodgetts USA- 
beli egyetemi tanárok szerint a globalizá
ció csupán mítosz, mert a nagy társaságok 
üzleti tevékenységüket regionális blok
kokban folytatják. A globalizációt az üzle
ti iskolákban úgy definiálják, mint homo
gén típusú és minőségű termékek világ
méretű termelését és elosztását, ami egy
szerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy 
ugyanazon outputot biztosítják minden or
szágban. Ténylegesen azonban nem lehet 
fellelni az amerikai piaci kapitalizmus 
egységes elterjedését, és azt sem lehet ál
lítani, hogy homogenizált globális piacok 
lennének. Ehelyett a kormányrendeletek 
és a kulturális különbségek a világot 
Eszak-Amerika, az Európai Unió és Japán 
triász blokkjaira osztják. A triász multina
cionális társaságai a regionális piaci része
sedésért rivalizálnak és így javítják gazda
sági hatékonyságukat. Csupán néhány 
szektorban, például a fogyasztói elektroni
kában lelhető fel életképes globális straté
gia. A legtöbb egyéb területen, mint a gép
kocsigyártásban, vagy a teljes szolgálta
tásiparban nemzeti felelősségű stratégiát 
kell alkalmazni. így, az Eszak-Ameriká- 
ban értékesített gépkocsik 85%-át észak
amerikai (helyi, európai és japán gyártók 
által tulajdonolt) gyárakban állítják elő, a 
helyi termelés aránya Európában 90% fe
letti, Japánban pedig 93%-ot meghaladó. 
Hasonlóan 90% feletti a helyi terme- 
lés/szolgáltatás részaránya a festékek, a 
nehéz elektronikai berendezések, az ener
gia és a szállítás szektorokban mindhárom 
régióban. A világkereskedelem hangsú
lyozottan regionális, amit mutat, hogy míg 
1997-ben az EU tagországai közti keres
kedelem meghaladta a 2 092 MrdUSD-t, 
az EU kivitele Ázsiába csupán 198, 
Észak-Amerikába 182, behozatala Ázsiá
ból 153, Észak-Amerikából 155 MrdUSD 
volt. A dolgozat több multinacionális tár
saság stratégiáját kategorizálja, a nemzeti 
felelősség és a gazdasági integráció alap
ján a „nemzetközi menedzsment stratégia 
mátrixban”. Ma a sikeres multinacionális 
cégek stratégiájukat regionális alapon ter
vezik. A vezetőknek regionálisan kell 
gondolkodniuk és lokálisan kell cseleked
niük („Think régiónál, act local”), elfelejt
ve a globalizációt. (Forrás: European 
Management Journal, Vol. 19, No. 4, pp. 
333-343, August 2001)
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Az új év a főtitkár szemével

Hol van már az Újév -  kérdezheti a Kedves Olvasó, hi
szen kifelé megyünk a télből, mire ezeket a sorokat olvas
sa. És mivel kémikusok vagyunk, tovább kérdezünk: miért 
ilyen későn kapom kézbe a 2002. évi első számot? És mi
ért összevonva a másodikkal? A gondolatsor végén szeret
nék erre visszatérni: a fenti indítás arra szolgált, hogy tes
sék bátran kérdezni, ugyanúgy, ahogy a napi munkában.

Mikor évekkel ezelőtt szerepet vállaltam az Egyesület 
életében, úgy gondoltam, hogy célja csupán az, hogy a ta
gok, Tisztelt Olvasóim, a pénzükért információt kapjanak. 
Hiszen hiába öntik ránk mindenhonnan számolatlanul az 
adathegyeket és az eseményhegyeket: amikor valamit tud
ni szeretnék, az vagy nincs, vagy csak pénzért, néha igen 
sok pénzért hozzáférhető. Ilyen forrás lehetne, kellene, 
hogy legyen a lap, a havi értesítő, az internetes honlapunk, 
a megrendezett konferenciák, a rövid előadások, és a sok
sok fórum. Csak működtetni kellene.

Ha visszanézünk az elmúlt évtizedre, nagyot fordult kö
rülöttünk ez alatt a világ és benne természetesen az Egye
sület is. Megújult a Titkárság személyi állománya és ez re
ményeink szerint hatékonyabb ügyintézésben is megnyil
vánul, a tagság nagyobb megelégedésére. A Magyar Ké
mikusok Lapja a Közgyűlés határozatának megfelelően
2001-től minden tagtársunkhoz eljut és bár sok kritika is 
éri, az olvasók nagy része érzékeli a megújult Szerkesztő
ség és az új felelős szerkesztő erőfeszítéseit. Tudomásul 
kell vennünk, hogy ez nem „profi” lap, már ami a költség- 
vetését és a profi lapszerkesztők alkalmazását illeti, de 
mindnyájan azon dolgozunk, hogy tartalmában próbáljon 
az lenni: egyre több információt nyújtani, miközben az 
előállítási költségének háromnegyed részét egyéb forrá
sokból kénytelen beszerezni. A szponzoroknak és a 600- 
ról 2900-re növekedett lapszámból következő nagyobb 
hirdetési érdeklődésnek köszönhetően a lap pozitív mér
leggel zárt 2001-ben és bizakodással tekint a jövőbe.

A változás része az Internet szerepvállalása az Egyesület 
életében: messze vagyunk még attól, hogy a tagságra vagy 
a konferenciákra való bejelentkezéstől kezdve az informá
ciónyújtásig, minden gyorsan és pontosan az Interneten ke
resztül bonyolódjék, de az idén megújult portálunk 
(www.mke.mtesz.hu~) már a szebb jövőt idézi és ígéri.

Már 2000-ben, az első lehetséges alkalommal pályáz
tunk a Széchenyi tervből támogatásra, hogy ki tudjunk 
alakítani egy olyan információs rendszert, mellyel alapve
tő célunkat elérhessük: az MKE célja, hogy tagjai között a 
szakmai információkat cserélje, értékelje és közzétegye,

* A Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára
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valamint a tagok tudásszintjének emelése és elismertetése 
itthon és külföldön. Sajnos nem nyertünk, de erről nem 
tettünk le, további pályázatokkal kell megszereznünk a 
szükséges anyagi forrásokat. Már ennek megalapozására 
alakítottuk át 2001-ben a dós alapú számítógépes adatbá
zist Access adatbázisra.

A legtöbb probléma a múltban és a jövőben is a konfe
renciák körül támad. Pedig a rendezvények szervezése 
nemcsak az alapvető célunk megvalósításának egyik fon
tos eszköze, hanem az egyéb tevékenységünk pénzforrá
sait is szolgáltatja. Ezek az „egyebek” pedig nagyon lé
nyegesek: pl. díjak a fiataloknak, az oktatás támogatása 
(kémiaversenyek, KÖKÉL stb.), a könyvkiadás támogatá
sa. E célokra „sarcoljuk” meg annyira a rendezvényeket és 
ez persze ingerli a társadalmi szervezőket.

Az alap gond abban van, hogy a Titkárságnak olyannak 
kell(ene) lennie, mint egy tökéletes szülőpárnak: egyfelől 
szeretni, gondozni a tagságot, törődni ügyes-bajos dolga
ikkal, másfelől „pénzt keresni nekik” mint egy profitori
entált vállalkozás. Sokan visszasírják a múlt kedélyes, be
szélgetős, ráérős egyesületi stílusát, ahova azért mentünk, 
hogy jól érezzük magunkat. Igazuk is van: amennyire le
het, meg kell őrizni az ilyen klub jelleget, de igen fontos a 
„szendvicsre való” megkeresése is. E kettős feladat szorí
tásában munkálkodik a Titkárság és ugyanez a gondja az 
Intéző Bizottságnak is: a pénzügyekről beszéljünk-e vagy 
a kémiáról? Ezért hozta létre Elnök Úr a Gazdasági Bi
zottságot, melyben „profi” cégvezetők tényleg csak a pro
fitról, a költségekről, a pénzforgalomról beszélnek, hogy 
lehetővé tegyék, hogy az IB a kémia jövőjéről, a tagság 
igényeiről, új megoldásokról tárgyalhasson.

Amint a közzétett jegyzőkönyvekből a tisztelt Tagság is 
láthatja: amellett, hogy az IB megpróbál minél többet a 
kémiáról tárgyalni, ezt profi módon teszi: szigorú munka
rendben, határozatokkal, határidőkkel és felelősökkel, 
azok visszakérdezésével. Nehéz persze igazán következe
tesnek lenni, hiszen egy társadalmi munkában működő 
testületről van szó, de mindenki átérzi a tagság bizalmát és 
ennek felelősségét.

Nyilvánvaló nem lehetünk meg jogi tagjaink anyagi tá
mogatása nélkül. Az a cél, hogy pontosan tudjuk és tud
ják, mire adták ezt a pénzt, mit kapnak cserébe.

Végül a kémiaoktatási kérdésekről szeretnék néhány 
szót szólni. Az Egyesületnek látszólag nem feladata, hogy 
ezzel foglalkozzon, de mint a kémikusok egyesülete, talán 
az egyik legfontosabb feladata, hogy gondoskodjon a tag
ság utánpótlásáról, a magas szintű kémiai ismeretek elter
jedéséről, a tagságának jelentős részét adó kémiatanárok
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problémáiról, a kémiaoktatás speciális, más tudomány
ágakhoz nem hasonlítható -  kísérletes -  módszerének elis
mertetéséről. Ki más vállalhatja fel e gondok képviseletét, 
mint a Magyar Kémikusok Egyesülete. Ezért döntött úgy 
az Intéző Bizottság, hogy programot indít ezeknek a kérdé
seknek a felmérésére, javaslatok kidolgozására és azoknak 
az illetékesekhez való eljuttatására. Nem vagyunk döntés
hozó helyzetben, de mint nonprofit szervezet fontos ré

szünk van a döntések előkészítésében, megalapozottságuk 
biztosításában.

Úgy gondolom a fentiekből is kitűnik, hogy az IB meg
bízatásának utolsó évében is próbál a tagság igényeinek, 
küldetésének megfelelni, eleget tenni.

A Magyar Kémikusok Egyesülete valamennyi tagjának 
és a Magyar Kémikusok Lapja olvasóinak boldog új évet 
kívánok!

Tempóra mutantur et nos mutamur in illis

Amikor az MKE felkért, hogy írjak egy cikket ebben a 
számban, amelyben más híres külföldön élő magyar szár
mazású tudós is fog írni, két választásom volt: egyéni vagy 
közösségi szempontból írjam. E választások szerves össze
függésben vannak azzal a ténnyel, hogy valójában két 
funkcióm van. Az egyéni szemszög és funkció azé a 
kémikusé, aki az elmúlt 50 év folyamán nagymértékben hoz
zájárult a kémiai tudományok fejlődéséhez. Ezen szemszög
ből nézve, ez a cikk a múlt 50 év személyes tapasztalatait, 
munkáját és eseményeit tükrözné vissza. A másik, a közössé
gi szemszög és funkció viszont az, hogy mint a világ leg
nagyobb tudományos társaságának elnöke előmozdítsam a 
kémikusok és a kémia jövőjét. A múlt kiesett hatalmunkból, 
de a jövőnek urai vagyunk. Az American Chemical Society- 
ban (ÁCS) éveken keresztül állandó vita tárgya volt, hogy a 
múlt struktúráját erősítsük-e, vagy új irányt válasszunk, ami 
hűen visszatükrözné a fiatalabb kémikus generáció gondol
kozását, igényét és szükségleteit úgy, mint a kémiai 
tudományok változó helyzetét. Részemről soha nem volt 
semmi kétely, hogy a címben szereplő, több mint kétezer 
éves latin közmondás mutatja a helyes utat.

Ami a kémikusokat és a kémiát illeti, az Egyesült Álla
mokban két probléma nagyon is szembeötlő, amik világ
szerte is mindinkább nagyobb tért hódítanak. Az egyik az, 
hogy a közvélemény úgy tekinti a kémiát, mint minden 
rossz forrását, anélkül, hogy a jobb életnívóhoz való hoz
zájárulását méltányolná. A másik probléma az, hogy a 
fiatalabb generáció, financiális és propaganda okok miatt 
fokozatosan más tudományágak felé vonzódik.

Az elsőnek említett probléma lassan, nem máról hol
napra merült fel. Kezdetben nem is figyeltünk fel rá, nem 
tartottuk méltónak válaszolni rá. Később pedig nem 
voltunk eléggé bátrak arra, hogy szembeszálljunk a 
gyakran rosszul informált vagy éppen félrevezetett 
közvéleménnyel. Nem vitás, hogy kémiai találmányok 
okoztak kisebb, nagyobb problémákat, de ezek eltörpültek 
a legalább tízszer annyi előnyök mellett. Természetesen, 
probléma nélkül nincsen tökéletes aktivitás egyik 
tudományágban sem, a politikát is beleértve. Arra azon
ban büszkék lehetünk, hogy amikor egy-egy kémiai prob
léma nyilvánvalóvá vált, mi azonnal elkezdtünk dolgozni 
a problémák kiküszöbölésén és sikeresen megoldottuk 
azokat.

* Az American Chemical Society 2001. évi elnöke. Western Régiónál 
Research Center 800 Buchanan Albany, CA 94710, USA
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Mint az ÁCS elnöke, a legfőbb feladatomnak a kémiku
sok és a kémiai tudományok pozíciójának a korábbi szín
vonalára való visszaállítását tekintem. Szakmánkon belül 
mi elismerjük és méltányoljuk számos felfedezésünk átütő 
jelentőségét, de ezt tudatosítani kell az átlag emberben, 
akinek tudományos ismeretei meglehetősen korlátozottak. 
Például, számukra a Haber-Bosch-szintézis csak egy 
érthetetlen kémiai egyenlet. Ha azonban felhívjuk 
figyelmüket arra, hogy ez tette lehetővé a műtrágya gaz
daságos előállítását és így az élelmiszerek olcsóbb ter
melését, az eljárás nagyon is fontossá válik, akár értik a 
kémiai folyamatot vagy nem.

Legelőször is egy speciális bizottságot neveztem ki azzal 
a feladattal, hogy összegyűjtse azon kémiai technológiai 
felfedezéseket, amelyek nagy mértékben hozzájárultak 
biztonságosabb, egészségesebb és jobb életünkhöz. Egy 
éves kemény munkájuk eredménye alapján egy laikusok 
számára is érthető kiállítást készítettünk. A kiállítás, amely 
első alkalommal az ÁCS őszi közgyűlésén lett bemutatva, 
az USA különböző városaiban is megtekinthető lesz. Ezen 
kívül előkészületek történtek arra, hogy a kiállítást az 
Intemet-en és CD-Rom-on mindenki számára hoz
záférhetővé tegyük. A kiállítás szövege bármelyik más 
kémiai társaság rendelkezésére áll lefordítás céljára. Ez 
azonban csak az első lépés. Szükségünk van egy intézetre, 
amelynek hármas feladatköre lenne:

1. folyamatosan nyilvánossá tenni azon új kémiai 
felfedezéseket, amelyek az életünket pozitívan 
befolyásolják;

2. figyelemmel kísérni és kijavítani azokat a beszá
molókat, amelyek a kémiai problémákat helytelenül 
és igazságtalanul felnagyítják;

3. elfogulatlan kútforrásként szolgálni újságírók 
számára szakavatott és tárgyilagos információk 
közlésében.

Ezt, mint a „Center fór the Public Image of Chemistry” 
akarom létrehozni az Egyesült Államokban, de végső fokon 
e téren nemzetközi közreműködést kell szervezni, mert ezek 
a problémák világszerte is egyre jobban előtérbe kerülnek.

Az MKE egyik kérdése az volt, hogy hogyan jut egy 
magyar származású vegyészmérnök a világ legnagyobb 
tudományos egyesületének elnöki pozíciójába. Ezt 
egyébként már más kémiai társaságok elnökei is 
kérdezték, mondván, hogy náluk egy bevándoroltnak 
nagyon nehéz lenne ezt elérni. Az ÁCS szervezeti 
felépítését a következő szemle részletesebben leírja. Itt
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csak azt említem meg, hogy az elnököt a tagság választja 
meg. Ötven évvel ezelőtt az elnökség főleg ceremoniális 
tisztség volt. A választás főleg azon múlott, hogy melyik 
jelölt neve volt jobban ismeretes szakmai körökben pub
likációk és díjak alapján.

Az ÁCS megalapítása 1876-ban történt tudományos 
gyűlések megszervezésére és szaklapok kiadására, ami az 
akkori kívánalmaknak megfelelő volt. Az egyesület tagsá
ga évekig főleg egyetemi tanárokból és PhD-kből tevődött 
ki, mivel kémiai kutatómunka főleg egyetemeken vagy 
kutatóintézetekben folyt. Ez azonban az elmúlt évek 
folyamán radikálisan megváltozott. Ma az ÁCS tagságá
nak 60%-a az iparban dolgozik. Ezek a tagok, főleg a 
fiatalabbak, nem értenek egyet az egyesülethez való tar
tozás tradicionális fogalmával. Egyre többen vizsgálják, 
hogy mit is kapnak az évi tagsági díj fejében. Ha a válasz 
nem megfelelő, gyakran kilépnek az egyesületből, vagy 
be sem lépnek, ami nem csak amerikai probléma. Eme 
irányzat elsőként való felismerése és különböző megoldá
sok előmozdítása magyarázza meg, hogy hogyan lettem 
egy 165 000 létszámú kémiai társaság vezetője.

A fenti kérdést azonban egy még fontosabb formában is 
fel lehet tenni: miért akartam az ÁCS elnöke lenni? A 
tisztséggel nem jár fizetés, csak sok munka és utazás. A 
válasz a mai korban talán túl idealistának tűnik, de 
voltaképpen a reális helyzetet tükrözi vissza.

Manapság a számítógépes technológia soha nem gon
dolt dolgokat képes megoldani, de hosszú idő fog eltelni 
addig, amíg robotok fogják helyettesíteni az embereket a 
laboratóriumokban. Addig is, egy kémiai egyesület leg
fontosabb feladata, ha a kémia fejlődését feladatának te
kinti, az, hogy a kémikusok számára kreativitást teremtő 
körülményeket létesítsen. Robotot lehet programozni bár
mire, szükség szerint be- és kikapcsolni, amit azonban 
nem lehet egy emberi lénnyel megcsinálni.

Ezért a másik legfontosabb elnöki akcióm a korszellemnek 
megfelelően az ÁCS revitalizálása volt. Harminc éven 
keresztül dolgoztam az egyesület keretén belül ennek meg
valósítására, amint azt a „webpage”-m (http:// 
www.pavlath.org') részletesen bemutatja. Ez nem könnyű fel
adat, mert az emberek általában félnek a változástól. Érdekes, 
hogy mi, mint kutatók, nem félünk új, ismeretlen kémiai 
területek felderítésétől, de a saját közösségünk megváltoz
tatásától vonakodunk. A gyakori javaslat az, hogy várni kell, 
amíg egy tökéletes megoldást találunk. A valóságban azonban 
a tétlenség vagy megalkuvás gyakran rosszabb, mint egy 
akció, amelynek lehetséges hátrányai vannak. Ennek a 
demonstrálására egy zenés színdarabot írtam „It is time fór a 
change” (Az idő megérett a változásra) címmel, amit az elmúlt 
évi gyűléseinken mutattak be. A prózai szöveg jól ismert ének
számokkal van egybekötve, miközben Dr. Status Quo és Miss 
Change próbálnak megegyezni a változás szükségességében 
(az angol szöveg megtalálható ,,webpage”-men).

Sikerült-e célomat elérni? Ez évben közvélemény kutatást 
folytattam a modem Internet technika segítségével. A kon
klúzió egyértelmű: új irányzatot kell követni szoros együtt
működéssel, ha tartós és sikeres eredményeket akarunk el
érni. Úgy látszik, mondandóm nem volt éveken keresztül a 
pusztába kiáltott szó. Ha az ÁCS tagságának és érdekeinek 
megjavítására töltött időmet kutató munkám kiterjesztésére 
használtam volna fel, néhány százzal több publikációm len
ne. Mi a különbség 200 és 400 között? Függetlenül bármi
lyen idealista, vagy materialista felfogástól, biztos vagyok 
benne, hogy életünk utolsó éveiben ez lesz a legkisebb gon
dunk. Végső fokon nincsen nagyobb személyi elégedettség, 
mint a közösség javára történő változásokat elősegíteni és 
ezáltal tagjaink érdekeit jobban szolgálni, ami szakmánk fej
lődését is előmozdítja. Számomra a legnagyobb elismerés az 
egyik nagy külföldi kémiai társaság elnökétől jött, mondván: 
„bárcsak a mi egyesületünkben is lennének aktív magyarok”.

Szende... S ietn ie... S jem te

Az ÁCS szervezeti felépítése

Az American Chemical Society (ÁCS) a vi
lág legnagyobb tudományos egyesülete. 1876- 
ban történt megalapítása nem ment simán, so
kan vitatták, hogy az Új Világ kezdetleges tudo
mányos köre versenyképes-e Európa régi tudo
mányos egyesületeivel. Ma 165 000 tagjuk van, 
majdnem négyszer annyi, mint az utánuk követ
kező legnagyobb kémikus társaságnak. Műkö
dése eredetileg New York-ra korlátozódott, mert 
a közlekedési nehézségek meggátolták növeke
dését. Ezért önálló helyi kémiai társaságok ala
kultak, amelyek azonban később beolvadtak az 
ACS-be, mint helyi csoportok (Local Section). 
Ez biztosította a fejlődést és ma már 189 ilyen 
helyi csoport van. A kémiai különböző ágainak 
képviselésére 34 szakmai alcsoport létesült. 
Ezek között a szerves, szervetlen és polimer ké
miai alcsoportok a legnagyobbak, de szűkebb 
ágazatok, mint például geokémia is képviselve 
vannak. Ezen (al)csoportok bizonyos mértékű 
autonómiával rendelkeznek, de ugyanakkor 
pénzügyi és adminisztratív támogatást kapnak a 
központi szervezettől. A tagság nincsen lakó-

hely szerint korlátozva. Körülbelül 15 000 tag él 
a világ minden részében. A tagsági feltételek: 
egyetemi diploma kémiából vagy közeli rokon 
szakmából. A doktorátus automatikusan elfoga
dott, de a legtöbb B.S. vagy M.S. értékű diplo
ma is elegendő. A jelenleg tagság 15%-a tanít 
egyetemeken, 10%-a dolgozik a doktorátusért, 
15%-a nyugdíjas, és 60%-a dolgozik az iparban. 
Nagyon érdekes, hogy csak 40%-ának van dok
torátusa. Aférfiak/nők aránya 80:20, de az újon
nan belépő tagok között 50:50.

Az évi tagsági díj 112 USD, az inflációtól 
függ. Minden tag megkapja az egyesület heti 
publikációját (C&EN) és kedvezményes áron 
(80-90% árleszállítással) előfizethet az egyesü
let több, mint 40 publikációjára. Ugyancsak ha
sonló leszállított árak vannak különböző Inter
neten keresztül történő irodalmi kutatásra. Az 
ACS-nek 1 800 fizetett alkalmazottja van, ami
ből 1 200 a Chemical Abstract-on és egyéb ha
sonló szolgáltatásokon dolgozik. Az évi költ
ségvetés mintegy 300 millió dollár. Ingatlanja
ik és egyéb tulajdonaik értéke is hasonló.

Az ÁCS mai aktivitása nem csak gyűlések 
szervezésére és folyóiratok megjelentetésére

korlátozódik. Nagy befolyása van az ország 
egyetemeire és az utóbbi időben különböző lé
péseket tett a középiskolai tudományos oktatás 
megjavítására. Egy külön osztályuk van a Szö
vetségi Képviselőház azon tevékenységének 
figyelemmel kísérésére, melyek a szakmánkra 
pozitív vagy negatív befolyással lehetnek. Egy 
másik osztályuk a nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozik, más kémiai társaságokkal való 
együttműködés előmozdítása céljából. Az 
ÁCS egyre aktívabb a tagság álláskeresési le
hetőségeinek elősegítésében is.

Az ÁCS választások titkos szavazással tör
ténnek. A hivatalos jelöltek mellett a tagság 
kérvényezheti más jelölteknek a szavazólapra 
való felvételét is. A 15-tagú Igazgatósági Ta
nácsot, ami magába foglalja az elnököt és vég
ső fokon a döntő tényező minden egyesületi 
ügyben, a tagság választja meg egy 440 tagú 
parlamenttel együtt, amely az elnök vezetése 
alatt egy évben kétszer ülésezik és az egyesü
let irányvonalát szabja meg. A parlament tag
jai a 189 helyi csoportot és a 34 tudományos 
alcsoportot képviselik, a parlament munkáját 
mintegy 40-50 bizottság készíti elő.
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Mágikus sav és szupersav kémia

Szupersav-rendszerek

A kémikusok hosszú időn keresztül az ásványi savakat, 
mint pl. a kénsavat vagy salétromsavat tartották a legerő
sebb protikus savaknak. Ez az álláspont alapjaiban válto
zott meg a kénsavnál több milliárdszor erősebb savas 
rendszerek felfedezésével.

A „szupersav” elnevezés a kémiai szakirodalomban elő
ször 1927-ben, Conant és Hall által az Amerikai Kémiai 
Társaság lapjában megjelentetett közlemény címében for
dult elő. Ők figyelték meg először, hogy a perklórsav ecet
savas oldatban képes volt protonálni olyan gyenge báziso
kat is, mint a ketonok vagy más karbonilvegyületek. Ezek 
a sók vizes oldatokban természetesen nem képződnek. A 
jelenséget úgy értelmezték, hogy a perklórsav megnövel
te az ecetsavban lévő CH3COOH0+-ionok koncentráció
ját, amely kevésbé szolvatált, mint híg vizes oldatokban a 
H30 +. Az így kapott oldatokat „szupersav oldatoknak” 
nevezték. Gillespie, aki az 1960-as években alapvető mó
don járult hozzá a savas rendszerek szervetlen kémiai 
szempontból történő megismeréséhez, alkotta meg a szu
persavak azóta is elfogadott definícióját. E szerint szuper
savnak nevezünk minden olyan protikus savas rendszert, 
amelynek savi erőssége meghaladja a 100 %-os kénsav 
savasságát, azaz, ha a Hammett-konstans értéke H{)<-\2, 
akkor az adott rendszer szupersavnak minősül. A perklór
sav (HClO4/ /0~ -13), a fluor-kénsav (F S 03H, H0= -1 5 ,l) , 
vagy a trifluor-metánszulfonsav (CF3S 0 3H, H{)-  -14,1) a 
legegyszerűbb példák a Brpnsted-savak közül, amelyek 
saverőssége meghaladja az említett értéket.

Ilyen mértékű savasságot alapvetően kétféle módon ér
hetünk el. Az egyik, hogy egy eleve erős Brpnsted-savhoz 
(W(p  -10) adagolunk egy erősebb protikus savat, hogy nö
veljük az ionizációt, esetleg egy ionizálható oldószert is 
használhatunk (1. egyenlet).

HA + HA' v ------ -- HjA® + A'0  (1)

A másik lehetőség, amikor egy erős Lewis-sav adagolá
sával (konjugált szupersavak) toljuk el az autoprotolitikus 
egyensúlyt (2).

2 HA + L —------- H2A ® + LA 0  (2)

Mindkét esetben a saverősség igen jelentős növekedését 
tapasztalhatjuk.

A fluor-kénsav például képes a kénsav erősségű savak ioni- 
zálására is (3). A H2S 04-F S 0 3H rendszer Hammett-konstan- 
sát Gillespie határozta meg aromás fluor- és nitrovegyületeket 
használva indikátorként. A savasság jelentős növekedését ta
pasztalta a fluor-kénsavra nézve a 100%-os koncentráció köze
lében, amit a sav önionizációjának tulajdonított (4. egyenlet).

* Loker Szénhidrogén Kutatóintézet és Kémiai Tanszék, Dél-kaliforniai 
Egyetem, Los Angeles, University Park, CA 90089-1661, USA. Kémiai 
Nobel-díjas, a Corvin-lánc kitüntetettje.
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FS03H + H2S04 -  = — H3S04® * FSO30  (3)

2 FSO3H -  H2SO3F0 + FSO30  (4)

Noha az előbbiek értelmében a szupersavakat, mint a 
kénsavnál erősebb savakat egyértelműen definiáltuk, e sa
vassági tartományon belül is lehetnek igen nagy különb
ségek a saverősség tekintetében. A Brpnsted- és Lewis- 
savak keverékéből előállítható ún. konjugált szupersavak 
még az említett savaknál is jóval erősebbek. A H S 03F 
saverőssége HQ= -15,1-ről -21,0-ra nő 25 mol% SbF5 
hozzáadására. Az 1:1 mólarányú H S 0 3F-SbF5 (mágikus 
sav), amelyet kiterjedten használtunk karbokationok és 
más rendszerek tanulmányozására, HQ ~ -23 saverősségű. 
A fluor-antimonsav még ennél is erősebb, a ma ismert, kí
sérletileg meghatározott legmagasabb értéket az SbF5:HF 
(1:1) oldat esetén kapták (HQ = -28). Összehasonlításkép
pen: ezek a szupersavas rendszerek 10l6-szor erősebb sa
vak, mint a 100%-os kénsav! A nagyméretű fluoranion 
komplexek a negatív töltés diszpergálása révén járulnak 
hozzá a szolvatált proton (H0SO3F+, H2F+) savasságának 
növeléséhez.

Mivel jó  néhány Lewis-sav saverőssége jóval megha
ladja a mindennapi életben leggyakrabban használt 
Lewis-savakét, Oláh, Prakash és Sommer a fentihez ha
sonló önkényes definíciót javasoltak e savakra is. E sze
rint Lewis-szupersavak mindazok az anyagok, amelyek 
saverőssége meghaladja a vízmentes alumínium(III)- 
kloridét. Sajnos azonban a Lewis-savak esetén nem adha
tó olyan egyértelmű, jól használható skála a saverősség 
jellemzésére, mint a Brpnsted-savaknál. Legáltalánosabb 
képviselőik az alumínium-trihalidok (A1X3, X=C1, Br, I), 
bór-trifluorid (BF3), antimon-pentafluorid (SbF5), nióbi- 
um-, arzén-, és tantál-pentafluorid (NbF5, AsF5, TaF5), 
bór-trisz(triflát) (B (S03CF3)3), arany-, tantál-, platina-, és 
nióbium-fluorszulfonátok (Au(OSO,F)5, T a (0 S 0 2F)5, 
P t(0 S 0 2F)5, N b (0 S 0 2F)5).

A konjugált szupersavak minden esetben egy Brpnsted- 
és egy Lewis-sav keverékéből állnak, s alapvetően három 
csoportba sorolhatóak:

(i) az első csoportba tartoznak a különböző 
oxosavak (H2S 0 4, F S 0 3H, CF3S 0 3H stb.) 
Lewis-savakkal (S 0 3, SbF5, TaF5, NbF5) képzett 
keverékei,

(ii) a második csoportot a HF, mint protikus sav és 
fluortartalmú Lewis-savak keverékei alkotják 
(HF:SbF5, HF:TaFy  HF:NbF5),

(iii) végül megkülönböztetjük az ún. Friedel-Crafts- 
szupersavakat (HBr:AlBr3, HC1:A1C13).

A S 0 3-tartalmú kénsavat (óleumot) hosszú ideig a leg
erősebb ásványi savnak tekintették, emellett egyike a leg
korábban felismert szupersavas rendszereknek. Saverős
sége 50 mol% S 0 3 koncentráció esetén maximális 
(Hff= -14,5).
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A szupersavas rendszerek közül a „mágikus sav” az 
egyik legalaposabban vizsgált és leggyakrabban használt. 
A fluor-kénsav-antimon-pentafluorid rendszert az 1960- 
as évek elején fejlesztettük ki karbokationok vizsgálatára. 
A mágikus sav (Magic Acid) elnevezés is az Olah-labo- 
ratóriumból származik. 1966 karácsonyán a „party” után 
Joe Lukas posztdoktoráns egy darab karácsonyi gyertyát 
tett a savkeverékbe és azt tapasztalta, hogy az készségesen 
feloldódott. Az elegy 'H  NMR-spektruma egyetlen éles 
csúcsot mutatott, mégpedig a íerc-butil-kationét. A gyer
tyát alkotó hosszú szénláncú paraffinok krakkolódási és 
izomerizációs folyamatok révén alakultak a legstabilabb 
karbokationná. Ez a jelenség ihlette a mágikus sav nevet. 
A név ragadósnak bizonyult, és ma már a „Magic Acid” 
bejegyzett márkanév, és elterjedten használt a kémiai iro
dalomban.

A savkeverék savassága erősen változik az SbF5-kon- 
centráció függvényében. Kis SbF5-koncentrációknál az 
oldat önionizációja megy végbe (5. egyenlet), míg na
gyobb koncentrációnál magasabb poliantimon-fluo- 
roszulfát anionok képződnek (6 . egyenlet). Ezeknek az 
egyensúlyoknak megfelelően a mágikus sav összetétele 
nagyon komplex és erőteljesen függ az SbF5 koncentráci
ótól. A fő alkotórészeket az 1-8 képletek szemléltetik (1. 
ábra).

2H S03F * SbF5 -  H2SO3F® * SbF5(SO3F)0  (5)

SbF5(SO3F)0  * SbF5 -----— SbjF^SO jF)0  (6)

S0 3F® FS0 3SbF5® FS0 3Sb2F1§) FS0 3St>3F1f ) 

1 2  3 4

(FSO3)2SbF0  SbF6®

5 6

SbsFn© Sb3F16® 

7 8

1. ábra. A mágikus sav fő alkotórészei

A mágikus sav népszerűségének az erőteljes savasság 
mellett más okai is vannak. Igen kedvező például, hogy 
rendkívül széles hőmérséklettartományban használható 
(-160 -  80 °C). Mély hőmérsékleten S 0 2ClF-ben, vagy 
S 0 2-ban oldva alkalmazzák, 80 °C-on pedig leforrasztott 
NMR-csőben. Az üveget levegő kizárása mellett csak na
gyon lassan támadja meg. Egyetlen kellemetlen tulajdon
sága -  erőteljes oxidáló jellege -  szab határt az alkalma
zási lehetőségek kiterjesztésének.

A fluor-antimonsav (HF:SbF5) a ma ismert legerősebb 
szupersav, és emellett ez a konjugált szupersav rendelke
zik a legszélesebb savassági tartománnyal is. Tekintettel 
arra, hogy a hidrogén-fluorid a legtöbb szerves vegyület 
számára kitűnő oldószer, a savkeverék igen előnyösen 
használható katalitikus és szintetikus alkalmazások széles 
körében. A hidrogén-fluorid viszonylag gyenge savassá
gát kompenzálja a Lewis-sav hatására bekövetkező erőtel
jes savasság növekedés, amely már 1% SbF5 hozzáadásá
ra is 10 egységet ugrik a Hammett-skálán (a HF savassá

ga extrém tiszta állapotban ugyan HQ= -15,1, de a labora
tóriumban a nedvesség jelenléte miatt köznapi körülmé
nyek között ez az érték csak H()-  -11,2). Noha a fluor-kén- 
sav jóval erősebb Br0nsted-sav, mint a HF, ugyanazon sa
vasság eléréséhez a H S 0 3F esetén 25-ször több SbF5 hoz
záadására van szükség. Töményebb oldatok esetén már 
csak kinetikus adatok állnak rendelkezésre. A becsült sa
vassági arány az 1:1 összetételű HF:SbF5 és 5:1 összetéte
lű H S 03F:SbF5 oldatok között 5-108 : 1, ami körülbelül 
HQ= -30 értéknek felelne meg. Ez a legszélesebb savassá
gi tartományt (-11-től -30-ig) is jelenti a szupersavas rend
szerek között. A különböző spektroszkópiai vizsgálatok 
szerint hígabb oldatokban (0-40 % SbF5) a 7. egyenlet 
szerint képződő H3F2+ az uralkodó elektrofil részecske, 
míg töményebb oldatok esetén a H2F+ koncentrációja vá
lik a legjelentősebbé.

SbF5 + 3 HF H3F2® + SbF6® (7)

A konjugált szupersavas rendszerek széles skálája is
mert. Az előzőekhez hasonló savas rendszerek, amelyek
ben az SbF5 más Lewis-savakkal van helyettesítve 
(HF:NbF5, HF:TaF5, HF:AsF5), saverőssége ugyan ala
csonyabb, azonban nem redukálhatóak, és így nem ered
ményeznek oxidatív mellékreakciókat. További legfonto
sabb képviselőik: HB(HS04)4, CF3S 0 3H :B (0S 02CF3)3, 
F S 03H :S03, F S 0 3H:AsF5, F S 03H:HF:SbF5, 
F S03H :S03:SbF5, FS03H:Nb(FS03)5, F S 03H:Ta(FS03)5, 
FS03H:Au(FS03)5, F S03H:Pt(FS03)5, CF3S 0 3H:SbF5. Kü
lön csoportként szokták említeni az ún. konjugált 
Friedel-Crafts-savakat (HC1:A1C13, HBr:AlBr3, HI:A1I3, 
HF:BF3).

Figyelembe véve a szupersavak kivételes tulajdonsága
it és felhasználási lehetőségeiket, a vizsgálatokat a szilárd 
szupersavakra is kiterjesztették. Az évek során sok szilárd 
szupersavat állítottak elő és használtak katalizátorként. A 
savas tulajdonságú szilárd anyagok azonban szobahőmér
sékleten igen sok esetben nem rendelkeznek a folyadék 
halmazállapotú szupersavaktól megkövetelt savassággal. 
Ugyanakkor magasabb hőmérsékleten már a szupersavak
ra jellemző katalitikus aktivitást mutatnak. Ennek megfe
lelően két mód nyílik arra, hogy szilárd szupersavakat ál
lítsunk elő. Az egyik, hogy az előbb említett eredendően 
meglévő savasságot erősítsük megfelelő társ savval való 
kezeléssel. A másik esetben szupersavas anyagot immobi- 
lizálunk valamely, egyébként inért hordozón.

Az első típusba tehát azok a szilárd savak tartoznak, ame
lyek szerkezetükből adódóan rendelkeznek e tulajdonsággal. 
Ezek lehetnek mind Brpnsted-, mind Lewis-savak (polimer 
perfluorozott szulfonsavak/Nafion-H, zeolitok, fém-oxidok 
és szulfidok, fém-szulfátok, foszfátok, keverék oxidok).

A másik csoportba az ún. hordozós szupersavakat sorol
juk, amelybe alapvetően impregnálással, interkalációval, 
felületi reakcióval vagy egyéb módszerrel hordozón rög
zített (immobilizált) szupersavak tartoznak. E csoportban 
a legérdekesebb próbálkozást a szupersavak grafitrétegek 
közé történő bevitele (interkaláció) jelenti. Ezek közül is 
elsősorban az AsF5-dal és SbF5-dal interkalált módosított 
grafitok előállítása került előtérbe.
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A szupersav kémia gyakorlati alkalmazása

A szupersavak igen erős savassága, illetve a belőlük kép
ződő anionok nagyon alacsony nukleofilitása tette 
lehetővé stabil, elektronhiányos részecskék, többek között 
karbokationok előállítását. Néhány kivétellel, e kationok -  
melyeket mint szerves kémiai reakciók metastabil inter- 
medierjeit feltételezték -  korábban csak gázfázisú 
tömegspektrometriás vizsgálatok során voltak tanulmá- 
nyozhatóak. A szupersavas rendszerek kidolgozásával le
hetővé vált az oldatfázisban történő vizsgálatuk is. Olyan 
új kémiai átalakulások, szintézisek felfedezését, kidolgo
zását is lehetővé tették, amelyek korábban a hagyományo
san ismert savakkal nem játszódtak le. Különös jelentő
séggel bír az iparilag is igen fontos szénhidrogének átala
kítása, illetve előállítása. A szupersavak különleges képes
sége arra, hogy az igen alacsony reaktivitású szénhidrogé
nek, pl. a földgáz fő komponenseként ismert metán átala
kulásait is katalizálják, forradalmian új lehetőségeket nyi
tott meg a kémián belül.

A ma ismert legerősebb szupersavak, mint a mágikus 
sav, vagy a fluor-antimonsav, tették lehetővé a stabil, 
hosszú élettartamú karbokationok előállítását, amelyek túl 
reakcióképesek ahhoz, hogy ezeknél bázikusabb közeg
ben stabil részecskeként létezzenek. E savakat alkalmazva 
karbokationok széles skálájának szupersavas oldatait le
hetett előállítani. Ez a széles skála szerkezetileg igen elté
rő karbokationokat foglal magába. Hasonló elektronhiá
nyos pozitív töltésű részecskék, pl. acilkationok, kar- 
boxónium-ionok, vagy egyéb heteroatom által stabilizált 
karbokationok oldatokban történő előállítása, sőt bizo
nyos esetekben kristályos só formájában történő izolálása 
is lehetővé vált. Néhány példát, a semlegesítő anion fel
tüntetése nélkül, a 2. ábrán mutatunk be.

R

2. ábra. Karbokationok

A mágikus sav és a hozzá hasonló erősségű szupersavak 
erőteljes savassága képessé teszi e rendszereket rendkívül 
gyenge bázisok protonálására is. Nemcsak a közismert Tt- 
elektrondonorok (olefinek, acetilének, aromás vegyüle- 
tek) vagy n-elektrondonorok (éterek, aminok és szulfi- 
dok), hanem olyan rendkívül gyenge a-elektrondonorok, 
mint a telített szénhidrogének, ideszámítva a metánt is, 
protonálhatóak e savakkal. A szupersavak ebbéli képessé
ge azon alapszik, hogy a két elektron - két centrum típusú 
kovalens a-kötések kötőelektronpárjaik révén kapcsolatot 
tudnak kialakítani az erősen elektronhiányos reagensek 
üres p- vagy í-pályáival (8. egyenlet).

8 mkl
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Tekintettel a szupersavak által katalizált vagy indukált 
folyamatok nagy számára, e helyütt a teljesség igénye nél
kül csak két iparilag is megvalósított, a mindennapi élet 
során is igen nagy jelentőséggel bíró két folyamatot, az 
izomerizációt és az alkilezést említjük.

A telített szénhidrogének izomerizációja gyakorlati 
szempontból igen fontos átalakulás, ugyanis ennek segít
ségével a motorbenzinek oktánszáma növelhető. A n- 
bután-izobután izomerizáció jelentősége is ezzel kapcso
latos, mivel az izobután, alkénekkel történő alkilezés ré
vén, elágazó láncú értékes szénhidrogénekké alakítható. 
Az izomerizáció erős savakkal katalizálható (ipari körül
mények között AlCl3-ot vagy klórozott Al20 3-ot használ
nak, 80-100 °C-on). A szupersavak alkalmazásának elő
nye abban áll, hogy azok már alacsonyabb hőmérsékleten 
is aktívak, ugyanakkor az itt elérhető termodinamikai 
egyensúly kedvezőbb izomerösszetételt (több elágazó lán
cú izomer) jelent.

Az alkánok szupersavakkal katalizált izomerizációjának 
három alaplépése a karbokation képződése (9. egyenlet), a 
karbokation izomerizációja ( 10. egyenlet), végül a ter
mékképződési lépés (11. egyenlet). Az első reakciólépés 
sztöchiometrikus, míg a második és harmadik katalitikus 
folyamat. Az utóbbi magába foglalja a karbokation folya
matos újraképződését, és így a folyamat láncreakciónak is 
tekinthető.

R— -< (8)

h.  © _Hr

Alkánok alkénekkel történő alkilezése -  amelynek fon
tosságát a termékelegy benzinként való felhasználhatósá
ga adja -  olyan átalakulás, melynek során formailag az 
alkén protonálódásával képződő karbokation végzi az 
alkilezést (12-14. egyenlet). A reakciólépések alapján 
azonban az is világos, hogy az izobután nem alkileződik, 
hanem hidridátvitelben vesz részt, majd a belőle képző
dött íerc-butil-kation elektrofil reagensként reagál a folya
mat második lépésében és adja az elsődleges terméket, az 
izooktánt (2,2,4-trimetil-pentán), melynek képződését 
izomerizációs és oligomerizációs folyamatok is kísérik. 
Ilyen módon napjainkban 92-96 oktánszámú üzemanyag 
előállítása lehetséges lényegében gáz halmazállapotú kiin
dulási anyagokból.
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( 12))C=CH, + H 
H3C

© H3c
^CH: 

H3C

'C-CH3 + 
H3C'

H3C ^  CH3
;c = c H 2  h3c - c —ch2—c©

H3C CH, 'CH3

(13)

Prakash, J. Sommer, Superacids. Wiley, New York, 1985.
[2] G. A. Oláh, Nobel Lecture, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 34, 1393 

(1995).
[3] G. A. Oláh, „100 Years of Carbocations and Their Significance in 

Chemistry”, J. Org. Chem. 66, 5943 (2001).

Ö S S Z E F O G L A L Á S

? H3 CHj CH3 Ch3 HjC a
H jC - i-C H j- t í®  .  (CH^CH HjC—C—CHj—CÍ-H + C—CH3 (14)

CH3 CH3 CH3 CH3

Természetesen több más igen fontos szerves kémiai át
alakulás, mint az aromás vegyiiletek alkilezése, polimeri- 
záció, ionos hidrogénezés, karbonilezés, halogénezés, nit- 
rálás, hidroxilezés, aminálás hajtható végre szupersavas 
katalízis alkalmazásával. A szupersav oldatokban előállít
ható ún. szuperelektrofilek alkalmazásával e rendszerek 
alkalmazási lehetőségei napjainkban is tovább bővülnek.

Oláh A. György: Mágikus sav és szupersav kémia

A szerző a szupersavas rendszerek bemutatása után elvezet a 
HS03F-SbF5 1:1 arányú elegyéből álló mágikus savig és a szilárd 
szupersavakig. Áttekinti a szupersav kémia alkalmazását karboka- 
tionok előállítására, ill. a gyakorlatban alkánok izomerizációjának 
katalizálására és alkánok alkénekkcl történő alkilezésében.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 6 (2002)]
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After an introduction to superacid systems the author leads us to 
the magic acid representing 1:1 mix of HS03F and SbF5 and to the 
solid superacids. Sums up the application of superacid chemistry 
for carbocation production, and in practice in the catalysis of 
alkan-isomerization and in alkylation of alkans with alkanes.
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A pályázatok regisztrálása:
A regisztrálás helye:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Iparjogvédelmi Tájékoztatási
és Oktatási Központ
Iparjogvédelmi Promóciós Osztály
1054 Budapest, Akadémia u. 21.

A regisztrálás határideje: 2002. március 1.

A regisztrálásnak tartalmaznia kell:
= a kutatási téma rövid leírását,
= a kutatás során elérni kívánt eredményt,
= a kutatás helyének pontos megjelölését,
= a kutatás megkezdésének évét,
= a témavezető nevét, elérhetőségét,
= a kutató nevét, születési évét, elérhetőségét,
= a kutató szakmai pályafutásának leírását.

A pályázat tartalmi követelményei:
1) A kutatási tevékenységgel megoldani kívánt tudományos 

probléma és a megoldás részletes ismertetése, minimum 10, 
maximum 50 oldal terjedelemben.

2) A kutatási téma iparjogvédelmi feltárása, amelyhez a Magyar 
Szabadalmi Hivatal a regisztrált pályázók részére ingyenes infor
mációs csomagot ad és iparjogvédelmi kutatási lehetőséget nyújt.

3) A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályázatok tartalmát titko
san kezeli.
A pályamunkák leadási helye:
Magyar Szabadalmi Hivatal 
Iparjogvédelmi Promóciós Osztály
1054 Budapest, Akadémia u, 21,___________
A leadás határideje: 2002. szeptember
30.
Értékelés:

A benyújtott pályázatokat szakértői bírálóbizottság értékeli és 
díjazza. A testület elnöke: a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. 
Tagjai az egyetemek, az MTA kutatóintézeteinek képviselői, a 
Magyar Szabadalmi Hivatal elbíráló munkatársai, valamint a pá
lyamunkák kutatási témavezetői köréből kerülnek kiválasztásra. 
A testület három, egyenként 550 000 Ft értékű díjat adományoz, 
amelynek egy részét a kutatónak szakmai konferencián való - 
tutorával közös - részvétele költségeire van módja fordítani.

A Magyar Szabadalmi Hivatal támogatja az értékes pályamű
vek megjelentetését szakfolyóiratokban, valamint konzultációs 
lehetőséget biztosít a kutatási eredmény és/vagy találmány jog
védelmének hazai és külföldi megszerzéséhez.

Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről és idejéről a pályázat 
résztvevői külön értesítést kapnak.

Magyar Szabadalmi Hivatal
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Korai eredmények a zeolitkémia és a zeolitkatalízis és ipari 
hasznosításuk területén*

A szintetikus zeolitok felfedezése

A szintetikus zeolitok felfedezése sok nagy tudományos 
felfedezés fémjelét viselte: a felfedezés nagy kreativitású 
fiatal tudóshoz fűződik, tudományos és gyakorlati kihatá
sai túlmutatnak minden előre látott reményen és várakozá
son, és a legfontosabb új jelenség valamennyire is kielégí
tő tudományos magyarázatának megfejtéséhez még a fel
fedezőnek is néhány évtizedre volt szüksége.

A szintetikus zeolitok felfedezője és így a zeolit- 
tudomány és technológia nagyapja Róbert M. Milton volt, 
a Union Carbide Co. akkor újonnan felvett fiatal kémiku
sa. Róbert Milton a Union Carbide Linde Divíziójának 
buffaloi (New York) kutató laboratóriumába került 1946- 
ban. A Linde Divízió üzlete az ipari gáz szétválasztáson, 
különösen a levegő szétválasztáson alapult, tiszta oxigén 
előállítása céljából az acélolvasztó kemencékben és sok 
más nagy ipari és kisebb méretekben történő felhasználás
hoz. A gáz szétválasztása kriogén desztilláción alapult. A 
laboratórium fontos új hőszigetelés-technológiai felfede
zései lehetővé tették a cseppfolyós oxigén és nitrogén biz
tonságos forgalmazását mind nagy, mind viszonylag kis 
mennyiségekben az ipari, egészségügyi és kutatási alkal
mazók számára.

Miltont 1948-ban felkérték, hogy csapatával fontolja 
meg a szorpciót, mint potenciális gáz- (levegő) szétvá
lasztási módszert. Fizikai-kémiai doktorátusával jól is
merte a szorpciós jelenség fizikáját. Olvasta McBain be
számolóját is a kabazit azon képességéről, hogy a gáz
molekulákat méretük alapján választja szét, vagyis a mo
lekulaszita hatásról. Értesült az angliai Barrer és mások 
munkáiról a zeolit ásványok szorpciós jelenségével kap
csolatban. Barrer már rámutatott a zeolitokban a szorp
ciós erő különbségek és a molekulaszita jelenség követ
keztében rejlő lehetőségre. Abban az időben a zeolitok 
iránti érdeklődés a kabazitra összpontosult a dehidrálás- 
sal szembeni stabilitása, nagy pórustérfogata és pórus
mérete miatt.

1949-ben Milton hozzáfogott a zeolitok szintézisének 
kutatásához, a kabazittal kezdve. A korábbi kutatók útját 
járva, a kabazit szintézist először magas hőmérsékleten, 
a szilícium-dioxid és alumínium-oxid lényegében oldha
tatlan módosulatait használva, gyenge bázikus reakció 
elegyekben kísérelte meg. Hasonlóan a korábbi, zeolit-

* Jule A. Rabo and Micliael Schoonover „Early Discoveries in Zeolit 
Chemistry and Catalysis at Union Carbide, and Follow-up in Industrial 
Catalysis" című, az Applied Catalysis folyóiratban megjelent közlemény 
[J. Rabo, Applied Catalysis A: General 222, 261-275 (2001)] rövidített 
magyar változata. Fordította és sajtó alá rendezte Rácz László. A fordítás 
szakmai helyességét Beyer Hermáim ellenőrizte. A szerkesztőség 
köszönetét fejezi ki a szerzőnek, Rabó Gyulának és Guczy Lászlónak, az 
Applied Catalysis szerkesztőjének, hogy hozzájárultak a Magyar 
Kémikusok Lapjában történő közléshez.
** 19 Windmill Rd„ Armonk N.Y. 10504, USA
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szintézist célzó próbálkozásokhoz, nem keletkezett 
zeolit.

A zeolit jellemzők mélyebb vizsgálatával Milton felis
merte, hogy a nagy hidratációs víztartalmú kristály szinté
zisekor előnyös az alacsony szintézis hőmérséklet. Továb
bá, hogy a szilícium-dioxid és alumínium-oxid oldható 
módosulatait alkalmazva emelni lehet a kristálynövekedés 
sebességét.

Oldható reagensek erős bázikus oldatban történő hasz
nálata erősen reaktív gélek kicsapódásához vezetett. Ezen 
frissen kicsapatott gélek viszonylag alacsony, 100 °C kö
rüli hőkezelése folytán ért el Milton a zeolitszintézis for
dulópontjához. Ezen új szintézismódszer alkalmazásával 
1949 végén Milton felfedezte a zeolit-A-t és a zeolit-B(P)- 
t, és a B szintézisben szennyeződésként figyelte meg a 
nagy pórusú X-zeolit megjelenését. Egy éven belül az X- 
zeolitot nagy tisztasággal, reprodukálhatóan állították elő. 
Meglepő, hogy Milton már a Union Carbide-nál folyt ku
tatások első fázisában felfedezte a két új zeolitot, az A-t és 
az X-et, amelyek a következő évtizedekben a gáz- és fo
lyadék szétválasztás és tisztítás világméretű iparának 
alapját képezhették.

Felbátorodva a zeolitszintézisben elért korai áttörésén, 
Miltonnak lényegesen nagyobb forrásokat juttattak a 
zeolitszintézissel kapcsolatos erőfeszítések folytatásához, 
valamint az új „molekulaszita” kristályokat alkalmazó 
gyakorlati célú gáz- és folyadékszétválasztás tanulmányo
zásának megkezdéséhez. Tanulmányokat indítottak azzal 
a céllal is, hogy a gyakorlatban alkalmazható golyócská
kat formulázzanak szervetlen kötőanyagokkal a mikron
méretű zeolit kristályokból. A zeolit szorbensek ipari al
kalmazására számítva a Union Carbide mérnöki módsze
reket és eszközöket fejlesztett ki olyan új gázszétválasztó 
eljárások tervezéséhez, amelyek a gáz- és folyadékmole
kulák közötti szorpciós erő különbségen, valamint a kis 
pórusú A-, vagy a nagy pórusú X-zeolit molekulaszita tu
lajdonságain alapulnak.

1951-ben dr. Donald W. Breck csatlakozott Milton ku
tató egységéhez, elsősorban új zeolitok felkutatásával 
foglalkozva. Öt éven belül a fokozott erőfeszítések a 
Union Carbide buffaloi laboratóriumában mintegy két 
tucatnyi szintetikus zeolit felfedezéséhez vezettek: ezek 
között néhány új szerkezet is volt, míg mások az ismert 
zeolit-ásványok szintetikus változatai voltak. E felfede
zések eredményeként és a fontos üzleti lehetőség isme
retében a Union Carbide Milton vezetésével elkezdte pi
acra vinni az A- és az X-zeolitokat mint adszorbenseket 
és számos gáz/folyadék elválasztási és tisztítási eljárást 
fejlesztett ki világméretű energetikai és vegyipari hasz
nosításra.

Az adszorpciós technológiában a molekulasziták túl
nyomórészt felváltották a szilikagélt mint adszorbenst a 
szárítási és tisztítási eljárásokban nyújtott kiváló teljesü
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ményük miatt. A Linde cégben Milton irányításával kifej
lesztett és kereskedelmi forgalomba hozott adszorpciós és 
elválasztási alkalmazások átfogó hatást gyakoroltak a pet
rolkémiai és kőolaj-feldolgozó iparra.

A korai alkalmazásokhoz tartoztak a földgáz víztelení
tés és tisztítás, hűtőközeg szárítása, az etilénüzemi krakk- 
gázok szárítása és tisztítása, az argontisztítás és nagyszá
mú szénhidrogén szárítása és tisztítása. Az egyedülálló 
molekulaszita tulajdonságokat hasznosító új elválasztási 
eljárásokat, mint a normál-izoparaffin szétválasztást, az 
Iso-Siv-eljárást a Linde Laboratories-ben gondolták és 
fejlesztették ki, a biológiailag lebontható detergensek 
gyártásában használt Molex-eljárást pedig a UOP és Don 
Broughton fejlesztették ki. Érdekes módon a Milton ere
deti célja, azaz zeolitok alkalmazásán alapuló levegő-szét
választási eljárás kereskedelmi forgalomba hozatala nem 
valósult meg egészen a hetvenes évekig, a piaci igények 
megnövekedéséig és nyomás-váltásos és a vákuum- 
nyomás-váltásos adszorpciós eljárás kifejlesztéséig.

1954-ben Breck és T. B. Reed kiderítették az A- és X- 
zeolitok kristályszerkezetét. 1956-ban Edith M. Flanigen 
csatlakozott Miltonhoz és Breckhez a zeolit szintézisének 
és jellemzésének területén, és sikeresen hozzájárult az új 
zeolittermékek szintéziséhez és ennek méretnöveléséhez. 
Mintegy 25 évvel később, a hetvenes évek végén Milton 
és Breck zeolitkutatásait folytatva Edith Flanigen, Brent 
Lók és Stephen Wilson az AlPO^-nek nevezett alumínium- 
foszfát-bázisú molekulasziták új generációját fedezte fel.

Milton zeolitok iránti érdeklődése a zeolitok szintézisén 
és ennek az adszorpciós/elválasztási technológiában való 
alkalmazásain túl is kiterjedt. Mivel tudatában volt a zeolit 
kristályokon belüli, a pórusátmérőnél kisebb molekulák 
számára hozzáférhető felület igen nagy méretének, kiak
názta a lehetőséget, hogy kationcsere útján nemesfémeket 
vigyen be, valamint az A- és az X-zeolitokban savas he
lyeket kialakítva szénhidrogén katalizátort hozzon létre. 
Miközben a savas helyek bevitelét NH^+-ioncserével és 
az ezutáni termikus bontással megoldotta, az alumínium
ban dús A- és X- zeolitok elveszítették kristályosságukat 
a termikus aktiválás során. Az am orf szilícium- 
dioxid/alumínium-oxid termék nem mutatott előnyös tu
lajdonságot a jól ismert szilícium-dioxid/alumínium-oxid 
gél katalizátorhoz képest.

Annak ellenére, hogy ebben az előzetes kutatási sza
kaszban nem sikerült új, ígéretesebb katalitikus jelensége
ket felfedezni, Milton úgy döntött, hogy folytatja a vizsgá
latokat ezen a területen. 1957-ben felvett egy jelentős ka
talíziskutatási háttérrel rendelkező fiatal vegyészt, Rabó
A. Gyulát, hogy alakítson új zeolitkatalízis kutatócsopor
tot.

A tudós, feltaláló és technológiai vezető Bob Milton 
erőfeszítései olyan hagyományt teremtettek, amely 
magába foglalta a Union Carbide sikeres molekulaszi
ta üzletét, a világm éretű gáz- és folyadék-szorpciós és 
-elválasztási technológiák egész generációját, egy 
szorbens (A-zeolit) és katalizátor (Y-zeolit) legna
gyobb világméretű alkalmazását, óriási m űszaki-gaz
dasági előnyökkel az ipari felhasználók és m indannyi

unk számára. Milton nem régi elhunyta miatt helyén
való a megemlékezés a zeolittudom ány és ipar nagyap
járól nagy jelentőségű felfedezéseinek félévszázados 
fordulóján.

A zeolitkatalízis felfedezése

A Rabó A. Gyula által vezetett új katalízis kutatócsoport 
1957 májusában alakult és két vegyészből (Dr. James 
Boyle, Paul Pickert) és a Charles McNally által irányított, 
a katalizátorszintézist és a teszteléseket végző techniku
sokból állt. Miután a zeolitszintézis néhány éve intenzív 
kutatási téma volt a laboratóriumban, a zeolit kristályok 
jellemzéséhez szükséges eszközök és gyakorlat rendelke
zésre álltak. A jellemzés a kémiai elemzés mellett főkép
pen a röntgendiffrakciós, és a felületi térfogat és a mole
kulaszita hatáson alapuló pórusméret méréseken alapult. 
Bár a laboratórium jól fel volt szerelve infravörös (IR)- és 
Raman-spektroszkóppal, az első évben nem végeztek IR 
méréseket a zeolitokon a kis, 1 mikron körüli méretű kris
tályok szórásos interferenciája miatt. E problémát később 
Flaningen oldotta meg úgy, hogy prés alatt formába 
nyomta a zeolitport. Megfelelő laboratóriumi méretű, kis 
és nagy nyomáson is üzemeltethető katalizátor tesztelő re
aktorokat is készítettek.

Az ötvenes évek közepén a legnagyobb katalizátor fel
használó az olajipar volt: a nehéz kőolaj frakciók motor- 
hajtóanyagokká konvertálása, az elsődleges motorhajtó- 
anyagok minőségjavítása savas katalízis útján. A kőolaj
iparban elsősorban használt ipari savas katalizátorok a 
szilícium-dioxid/alumínium-oxid gél hordozóra felvitt 
foszforsav és a klórral kezelt platina alumínium-oxid hor
dozón, amit a UOP a Platforming-eljárásban alkalmazott.

Az ötvenes évek közepére meggyőző tudományos értel
mezések váltak ismertté a legfontosabb ipari savas katali
zátor, a szilícium-dioxid/alumínium-oxid gél savasságá
nak magyarázatára. Itt a gélben kialakuló aluminát anio
nok eredetileg a nátrium kationokhoz kapcsolódnak, és a 
Na+/NH4+-csere és az NH3 egy követő lépésben ter- 
molízis útján történő eltávolítása savas OH-csoportokat 
hoz létre, amelyek savas helyekként szolgálnak. Ebben az 
időben Emmett professzor is publikált e témában, magya
rázva a fémkationok szerepét, amelyek a közlemény sze
rint egy- és több vegyértékű kationokat tartalmaztak, mint 
savas hely mérgeket. Valóban, a magyarázat helyes volt a 
szilícium-dioxid/alumínium-oxid gélre.

A savas katalízis kémiáját, a savas helyek természetét 
vizsgálva és különösen figyelembe véve a kristályközi 
zeolit felület természetét, a Union Carbide-nál folyt kata
lizátor kutatás először a zeoliton belüli kristályközi póru
son elhelyezkedő kationok szerepére összpontosított. Az 
X-zeolitnál Milton korábbi munkája már megállapította, 
hogy az amorf szilícium-dioxid/alumínium-oxid gélben a 
savas helyek létesítésére korábban alkalmazott eljárás 
kristályosság vesztést eredményez, és az amorf termék 
magához az amorf szilícium-dioxid/alumínium-oxid gél
hez hasonló katalitikus tulajdonságokat mutat.

Rabó megvizsgálta a krisztallográfiai pozíciót és a kati
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onok kémiai szerepét a vízmentes X-zeolit kristályban. E 
zeolit nagy alumíniumtartalma folytán (Si/Al ~ 1) a „felü
leti” kationok beültetése lehetetlennek látszott a nem kívá
natos kation-kation taszítás növelése nélkül. Nevezetesen 
még a kétértékű kation formában is az energetikailag pre
ferált, teljesen koordinált nyolcoldalú Sj hely (a dupla Og- 
gyűrűkben) betöltése után a bivalens kationok nagy há
nyada került a felületi helyekre a nagy alfa-ketrecben, 
hozzáférhető abszorbeált molekulák számára. Mivel az 
Og- és 0 4 -gyűrűk redőzöttek, az itt elhelyezkedett katio
nok nagyon kis koordinációs számúak voltak a síkban fek
vő oxidion szomszédokra nézve; ami nem kívánatos elekt
rosztatikus helyzet. Ésszerűnek látszott, hogy a kristály
közi pórus felületen levő magas töltésű és koordinatívan 
telítetlen kationok (Lewis-savas centrumok) elektrosztati
kus tere befolyásolhatja a savas katalízist. Ezen elképze
lést követve egy sor kalciummal cserélt X-zeolit minta ké
szült 20-100 százalékos kationcserével, amelyeket savas 
katalizátorokként teszteltek a kumol benzollá és propilén
né történő krakkolásában. Először az amorf szilícium- 
dioxid/alumínium-oxid gél referencia katalizátort értékel
ték, amit a teljesen Ca-cserélt X-zeolit minta követett. Az 
1957 kora nyarán a teljesen Ca-cserélt X-zeolittal végzett 
első kísérlet olyan nagy lökést mutatott a savas katalitikus 
aktivitásban a hozzávetőlegesen ugyanolyan kémiai ösz- 
szetételű kereskedelmi amorf katalizátorhoz képest, hogy 
a technikus először azt jelentette, hogy az eredményt a 
hőelem meghibásodása okozta. Az ismételt vizsgálatok 
azonban megerősítették az aktivitás megugrását.

A Ca-csere és a katalitikus aktivitás érdekes kapcsolatot 
mutatott: mintegy 40% Ca-cseréig nem volt - vagy csak 
igen gyenge - katalitikus aktivitás. E Ca-ion szinten felül 
azonban a savas katalizátor aktivitása gyorsan emelkedett 
a növekvő kationcserével. Ez az aktivitás viselkedés erő
sen jelezte, hogy az elképzelt kémiai koncepció helyes. 
Nevezetesen mintegy 40%-os Ca-csere szintig az elekt- 
rosztatikailag erősebb Ca~+ lecserélte a Na+-ionokat az 
energetikailag preferált koordinatívan telített Sj helyeken 
bármilyen újszerű kémiai jelenség nélkül. Az elektroszta
tikusán kiegyensúlyozott Sj helyek feltöltése után azon
ban, a nagyobb Ca-csere foknál a kétértékű kationok arra 
kényszerültek, hogy elfoglalják a koordinatívan telítetlen 
„felületi pozíciókat”, savas helyeket képezve.

Az első erős savas zeolitok felfedezésével arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a zeolitok erős savassága a kris
tályossághoz kötődik. Ezt a Ca-X és az (NH4+-csere és 
termolízis során kapott) amorf „H-X” katalitikus teljesít
ménykülönbsége alapján tárták fel. Később a többértékű 
kationcserével kialakított savas hely specifikus természe
tét a kation hidrolízis alapján magyarázták, amely előidé
zi a (Ca^+OH") migrációját a „sub-felületbe”, azaz a szo- 
dalitketrecekbe, míg az ionizált vízmolekula H+ része 
oxidiont támad meg erősen savas OH-helyeket képezve.

A hőkezelt NH4X zeolit kristály szétesésének okaival 
foglalkozó tanulmánnyal az az elképzelés tört felszínre, 
hogy bár az aluminát [AIO4] ' egységek kellenek a savas 
helyek kialakításához, a savas helyek túlságosan nagy 
koncentrációja felelős lehet a savas OH-helyek - a kristály
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hibák - körüli instabilitásért, amely a kristályosság és kö
vetkezésképpen az erős savasság elvesztésében jelentke
zik. E gondolatok vezettek a megfelelőbb zeolitok felku
tatásához. A figyelem a Don Breck által korábban felfede
zett Y-zeolitra összpontosult. Miután ennek a - kristály- 
szerkezetében lényegében az X-zeolittal analóg, szilíci
umban gazdag (Si/Al —2,5) - zeolitnak az elkészítése je 
lentősen költségesebb volt az X-zeoliténál, és mivel abban 
az időben a hasznosítás a szorpciós jelenségben koncent
rálódott, e zeolitok az elképzelhető szorpciós helyek ki
sebb koncentrációjával csak kis gyakorlati figyelmet kap
tak.

Tekintettel a szilíciumban gazdag zeolitok potenciális 
stabilitás előnyére, Rabó barátjától, Don Brecktő\ na
gyobb mennyiségű Na-Y zeolit mintát kért. Breck e mun
kát a szintézissel foglalkozó kutatócsoportjában dr. 
Richard Cuddibacknek adta ki, aki 1957 szeptemberére si
keresen elkészítette az első NaY méretnövelt zeolit mintát 
három font (kb. 1,4 kg) mennyiségben. Valamennyi akkor 
ismert kritérium alapján az NaY-zeolit minta jó minőségű 
volt.

A katalízissel foglalkozó kutatócsoportban először az 
Y-zeolit multivalens kationok ioncserén keresztüli sa
vassá tételét értékelték. Itt az eredmények elérték - sőt 
meghaladták - az X-zeolittal kapcsolatos korábbi felfe
dezésekét. Ismét nem találtak savas katalitikus aktivi
tást az alacsony ioncsere fokú szinteken sem a Ca~+-, 
sem a M g^+-ionoknál. Amikor azonban a kationcsere 
foka meghaladta az Sj helyek betöltéséhez szükséges 
értéket, ismét erős savasság keletkezett a bivalens kati
onoknak a „felületi” helyeken történő megjelenése kö
vetkeztében.

Az első savas Y előkészítése NI-14-csere és az NH3 ter
mikus eltávolítása útján nagy izgalmat okozott, a rönt
gendiffrakció (XRD) a kristályosság teljes megmaradá
sát mutatta, eltérően a hasonlóan kezelt X-zeolittól. Ez 
az információ nagy várakozásokat keltett a pozitív kata
litikus eredmények iránt. Valóban, a termikusán kezelt 
NH4Y savas katalitikus aktivitása felülmúlt minden ko
rábbi X-, vagy Y-zeolitos eredményt. Az NH4-kation- 
csere fok és a kialakuló savas katalitikus aktivitás össze
függése új szerkezeti kémiai szemléletet tárt fel. Itt, el
lentétben a többértékű kationt tartalmazó X- és Y-zeoli- 
tokkal, a katalitikus aktivitás a legalacsonyabb fokú 
NH4-kationcserénél már jelentkezett, jelezve, hogy vala
mennyi NH4-eredetű hely hozzájárul a savas katalitikus 
aktivitáshoz. így, ezek valamennyien hozzáférhetők kell, 
hogy legyenek a „kristályon belüli zeolit felületen” levő 
reaktáns molekulák számára. Az ezen H-Y-zeolit által 
mutatott nagyon erős katalitikus aktivitás lehetővé tette a 
szénhidrogének krakkolását sokkal alacsonyabb hőmér
sékleteken. Ezt négyszeres-hatszoros nagyságrendű re
akciósebesség növekedésként értelmezték, összevetve a 
kereskedelmi, amorf szilícium-dioxid/alumínium-oxid 
gél katalizátorral.

E kísérletek zárták le az erős savas X- és Y-zeolitok 
felfedezésének első fázisát. A kristályos, erősen savas 
katalizátorok új osztályát fedezték fel. Már az első kí-
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sédetek megmutatták, hogy az Y-zeolitban az egyforma 
kristályon belüli mikropórusok elég nagyok nem csu
pán ahhoz, hogy felvegyék az iparilag fontos szénhidro
géneket, hanem ahhoz is, hogy hatékonyan feldolgoz
zák azokat kereskedelmileg releváns térsebességek és 
tartózkodási idők mellett. Jelentős, hogy az ismételt ka
talizátor teszteket követően a használt H-Y-katalizátor 
jellemzése a katalizátorszerkezet fennmaradását mutat
ta.

Az 1957 végéig hátramaradt hetekben az Y-zeolit erő
sen savas formáit értékelték a kőolaj-feldolgozóipar által 
releváns szénhidrogén reakciókban, mint a katalitikus 
krakkolás, hidrokrakkolás, paraffin izomerizáció és má
sok. Az eredmények összhangban voltak a korábbi felfe
dezésekkel. Valamennyi sav-katalizált reakció lényegesen 
alacsonyabb hőmérsékleten ment végbe, mint a kereske
delmi referencia katalizátorokon. Ezen felül a kisebb reak
ció hőmérsékletek lehetővé tették minden esetben a termi
kusán aktivált nem kívánatos (C 1+C2) melléktermék kép
ződés visszaszorítását.

A Union Carbide Molekulaszita Osztályán ebben az 
időben néhány fontos döntést hoztak. Arra következtettek, 
hogy a savas Y-zeolitok katalitikus tulajdonságai külön
bek minden tekintetben - katalitikus aktivitás, szelektivi
tás, és hidrotermikus stabilitás - a multivalens kation-X- 
zeolitokéinál. A hidrotermikus stabilitást különösen fon
tosnak tekintették a katalitikus krakkolási folyamatban, 
ahol a katalizátor gőznek van kitéve magas hőmérséklete
ken. Az X-zeolit mintáit kérésre néhány éven keresztül 
szétküldték az iparban, míg az Y-zeolit létezését titokban 
tartották a Union Carbide Molekulaszita Laboratóriumán 
kívül.

A következő stratégiai döntéseket hozták:
- a katalízis kutatás az Y-zeolitra összpontosítson, és az 

X-zeolit katalizátoros munkát ejthetik,
- az Y-zeolit létezését körbevevő titoktartást szigorúan 

fenn kell tartani a jövőben,
- a szabadalmi bejelentés az erősen savas Y-zeoli- 

tokra fókuszáljon, anélkül, hogy kiterjedne a több
értékű kation-X-zeolitokkal korábban elért felfede
zésekre.

Az 1957-1958-as felfedezéseket követően három sza
badalmi bejelentést nyújtottak be (és később újra be
nyújtották) J. A. Rabo, J. E. Boyle és P. E. Pickert, mint 
feltalálók, leírva és jogot igényelve új savas Y-zeoli- 
tokra és használatukra szénhidrogén konverziós folya
matokban.

A három US szabadalom alapvető tulajdonvédelmet 
teremtett első igénybejelentésével valamennyi erősen 
savas Y-zeolit kompozíció használatára és minden na
gyobb alkalmazására a szénhidrogén konverzióban, le
fedve a kőolaj-finomítás valamennyi releváns folyam a
tát. Jelentős, hogy az anyagkompozíciós bejelentés ki
terjedt minden, a benzol adszorbeálásához elég nagy 
pórusméretű savas kristályos zeolitra. így az összes 
szilíciumban gazdag - később felfedezett - zeolit erő
sen savas tulajdonságait előre látták, és lefedték a sza
badalmi bejelentéssel. Jelentős, hogy ezen US szaba

dalmakat az 1960-as évek elején a bíróságon kétségbe 
vonták és azokat az USA Fellebbezési Bírósága meg
erősítette.

A szabadalom csomag benyújtását követően a Union 
Carbide vezetés úgy döntött, hogy erőfeszítéseket kell 
tenni az Y-zeolit katalizátorok marketingjére a kőolajipar
ban, bemutatva a szénhidrogén konverziós aktivitási és 
szelektivitási adatokat, és egyben titokban tartva a katali
zátorként használt zeolit fajták identitását. 1958 végétől 
kezdődően Rabó és a Carbide vezetés egyik képviselője 
(R. L. Mays, vagy Di: T. L. Thomas) végiglátogatta a leg
nagyobb kőolaj kutató központokat az USA-ban, ahol 
Rabó szenúnáriumot tartott a tárgyban. A fogadtatás udva
rias volt, de a legtöbb szervezet nem mutatott érdeklődést. 
Erős kételkedést fejeztek ki a molekulaméretű pórusos 
mikronméretű kristályoknak gyakorlati katalizátorként, a 
kőolaj-feldolgozás ipari alkalmazásaiban történő haszná
latával kapcsolatban.

Ebben az időszakban vált ismertté, hogy a Mobil Oil 
multivalens-kationcserélt X-zeolitot fejlesztett ki a fluid 
katalitikus krakkolási (FCC) folyamatokban történő hasz
nálatra. A Union Carbide-nál annak tudatában, hogy az Y- 
zeolit sokkal kiválóbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint 
az X-zeolit, és hogy az Y-zeolit létezéséről nem tudnak a 
Union Carbide M olekulaszita Laboratóriumán kívül, 
1959-ben úgy döntöttek, hogy feltárják az erősen savas Y- 
zeolitok létezését és katalitikus tulajdonságait a Mobil
Oil-nak egy titoktartási megállapodás védelme alatt. Rabó 
végezte el a titok feltárását a Mobil laboratóriumában 
Paulsborough-ban (NJ).

Abban az időben két nagy olajtársaság, a Chevron és a 
Unocal, valamint a UOP végzett hidrokrakk eljárás-fej
lesztéseket a nehéz kőolajpárlatok benzinné alakítására, 
szilárd savas (szilícium-dioxid/alumínium-oxid gél típu
sú) katalizátorok használatával, amire átmenetifém-szul- 
fid hidrogénező katalizátor komponenseket vittek fel. Is
merve ezeket az erőfeszítéseket a hidrokrakkolás terüle
tén, Rabó és társai hidrokrakkoló katalizátort fejlesztet
tek ki, amely Mg-Y-ból állt, amit később kis mennyisé
gű Pd-fémet tartalmazó M g-N H ^Y -ra cseréltek. Nemes
fém bevezetése a nehéz, S- és N-gazdag kőolaj párlatok 
kezelésére bátor, de kockázatos lépés volt, ami főként 
azon a várakozáson alapult, hogy a zeolit mikropórusok 
megfelelő védelmet és stabilitást tudnak biztosítani ezen 
viszonylag kis költségű és bőségesen található nemes
fém számára. Ezt a katalizátor mintát a Unocal-nak 
1959-ben küldték el. Gyors és lelkes válasz érkezett a 
Unocal-tól. Ez a (HC-11) katalizátor vált a Unocal és a 
Union Carbide által kifejlesztett első zeolitbázisú 
hidrokrakkoló eljárás alapjává, amit az 1960-as években 
világszerte alkalmaztak a kőolajiparban a motorbenzin 
gyártásra.

A Pd-Mg(NH4)Y-eredetű zeolit hidrokrakkoló katalizá
tor sikere eredményes és hosszan tartó üzleti együttműkö
dés kialakításához vezetett a Union Carbide Molekulaszi
ta részlege és a Unocal Corporation között a 
hidrokrakkolás területén. A későbbi években a H-Y-zeolit 
gőzölésének hatásával kapcsolatosan a Union Carbide-nál
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tett további felfedezések - lásd alább - és a két társaság fo
lyamatos fejlesztési erőfeszítései eredményeként az Y- 
zeolit katalizátorok alkalmazását a hidrokrakk eljárások
ban sikeresen kiterjesztették a repülőgép hajtóanyag (jet) 
és a dízel gázolaj termelésére is.

1958 végén a Carbide a savas Y-zeolit alapvető felfede
zési folyamatát tartalmazó és a kapcsolódó szabadalom
csomagot benyújtotta szabadalmaztatásra, beleértve né
hány anyagkompozíció csomagot és a szénhidrogén fel
dolgozásbeli alkalmazásokat is. A kezdeti pozitív válasz 
(Mobil, Unocal) világosan jelezte, hogy az erősen savas 
Y-zeolit mélyreható műszaki áttörést és gazdaságilag elő
nyös eljárást hozhat a kőolaj-feldolgozási technológiában.
1959- ben a Carbide engedélyt adott Rabó, Boyle és 
Piákért számára, hogy első alkalommal feltárják az Y- 
zeolit létezését, valamint mindkét multivalens kationt tar
talmazó Y és az NH^Y-ból előállított H-Y katalitikus tel
jesítményét a 2. Nemzetközi Katalízis Kongresszuson
1960- ban.

Az Y-zeolitok ipari katalizátorkénti alkalmazásának 
további fejlődését egy meglepő új kristályjelenség be
folyásolta. Az NH4Y-eredetű H-Y-nal folytatott koráb
bi kísérletekben megfigyelték, hogy az NH3 eltávolítá
sát követő aktiválás körülményei jelentősen kihatnak 
úgy az Y-zeolit krisztallinitásának megmaradására, 
mind a katalitikus teljesítményre, különösen gőz je len
létében. Néhány év kutatására és nukleáris mágneses re
zonancia (NMR) spektroszkópia használatára volt szük
ség ahhoz, hogy megértsék a H-Y-zeolit gőzölésének 
hatását a kristály szerkezetre, és, hogy optimalizálják a 
gőzzel aktivált H-Y katalizátorokat. Mind a Union 
Carbide, mind a katalizátor ipar többi képviselője szá
mos fontos részeredménnyel járultak hozzá a terület fej
lesztéséhez. A lényeget kiragadva, a magas hőmérsékle
tek (500-600 °C) melletti gőzölés az Al-O-Si kötések 
hidrolitikus felbontásához vezet az Y-zeolit kristályban. 
Nem optimális feltételek mellett ez fokozatos kristály 
összeomláshoz vezet. Optimalizált feltételek mellett 
azonban a gőzölés a következő párhuzamos jelensége
ket eredményezte:

- a váz-Al-ionokból az Al-O-Si kötések hidrolitikus fel
bontása következtében Al-hidroxid/oxid specieszek 
képződnek. A dehidratált alumínium-hidroxid néme
lyike kationos AlxOy klasztereket képez, amelyek 
okkludálódnak a szodalitüregekben, Lewis-sav hatást 
kifejtve a szomszédos savas OH-csoportokra, megnö
velve azok savasságát. A kialakult szabad alumínium- 
hidroxid lerakódik a zeolit pórusokban;

- amikor az alumínium a hidrolízis következtében a 
kristályvázból kilép, az Y-zeolit szerkezete újra
kristályosodik: a szilícium ionok migrálnak és el
foglalják a vázból kilépett alumíniumionok helyét. 
A végső eredmény egy lényegében hibamentes, jól 
kristályosodott Y-zeolit kristály, amely 20-200 
Angstrom méretű intrakristályos m ezoporozitást 
mutat. Ez térfogatában megfelel a hidrolizált váz- 
Al-ionoknak.

A meglepő újrakristályosítás jól optimalizált gőzölési
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körülményeket igényelt, és megnövelt termikus és 
hidrotermikus stabilitású, nagyobb savasságú és sokkal 
nagyobb kristályon belüli diffúzivitású Y-zeolitot eredmé
nyezett. Az utóbbi jelenség kritikus tényező volt a nehéz 
kőolajpárlatokat középpárlatokká (jet, dízel) konvertáló 
hidrokrakkoló katalizátorok fejlesztésében. Ezt a megle
pően hatékony zeolit újrakristályosodást gőzben - amit 
gőzös stabilizációnak hívnak - az Al-O-Si kötések hidroli
tikus felbontásával kapcsolatos kémián kívül az a termo
dinamikai trend irányítja, hogy minimalizálják a kis 
koordináltságú helyek számát, és növeljék a kristály ener
giáját: a kristály hibahelyei megsemmisülnek. Az 1970-es 
években egy duplán gőzölt H-Y-zeolit katalizátort is kifej
lesztettek a Union Carbide-nál, amit a két gőzölési lépcső 
között a szabad alumínium-oxidnak a zeolit pórusokból 
történő savas extrakciójával készítettek úgy, hogy egység 
cellánként csupán 2-4 Al-ion maradt a zeolitvázban (az 
eredeti 56-ból).

Az 1960-as évek elején a Union Carbide Corporation 
méretét tekintve a második volt a világ vegyiparában, és 
üzleti stratégiája a nagy volumenű, főként olefin eredetű 
szerves vegytiletekre irányult. Az etilén-oxid, polietilén és 
olefinszármazék gyártásában betöltött korai vezető szere
pe aiTÓl győzte meg a vezetést, hogy továbbra is erre a lé
nyegi üzletre összpontosítson. Vélhetően emiatt az üzleti 
vezetés úgy döntött, hogy engedélyezi az Y-zeolitok gyár
tását és használatát, ahelyett, hogy maga is belépett volna 
a katalitikus krakkoló katalizátor gyártó üzletbe. Ez a dön
tés nem vonatkozott a hidrokrakkra, és így egy nagyobb 
katalizátor gyártó üzem épült Mobile Coorporation-ban, 
Alabama-ban a hidrokrakkoló és más zeolitkatalizátorok 
(és adszorbensek) termelésére a világ kőolaj-feldolgozó és 
petrolkémiai ipara számára.

ÖSSZEFOGLALÁS

Rabó Gyula: Korai eredmények a zeolitkémia és a 
zeolitkatalízis és ipari hasznosításuk területén

Maroknyi kutató - mások mellett Milton, Breck, Rabó, és 
Flanigen - korai tudományos és műszaki felfedezései a 
zeolitszintézisben és -katalízisben globális iparvállalattá fej
lődtek a huszadik század második felében. A zeolitok és 
egyedülálló tulajdonságaik nagy hatást gyakoroltak a világ
ra, és ma közvetlenül, vagy közvetve befolyásolják minden
ki életét.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 10 (2002)] 

SUMMARY

J. A. Rabo: Early Discoveries in Zeolite Chemistry and 
Catalysis and Follow-up in Industrial Catalysis

The early scientific and technical discoveries in zeolite syn
thesis and catalysis of a handful of researchers - Milton, Breck, 
Rabo, and Flanigen, among others - blossomed into a global 
industrial enterprise during the second half of the twentieth cen
tury. Zeolites and their unique properties have had a major 
impact on the world, and have directly or indirectly affected 
everyone alive today.
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Tapasztalatok nagyüzemi reaktorokkal*

Etilén-oxid Fűzfőn é s  ftálsavanhidrid reaktor 
Papkeszin

1944. május 31-én letettem az utolsó szigorlatot. Másnap je
lentkeztem munkára a balatonfűzfői Nitrokémia Rt. gyárban. 
A központi kutató-laboratóriumba kerültem és az etilén oxi
dációja lett a témám etilén-oxid előállítására. Etilén-oxidból 
készült volna glikol fagyálló hűtőfolyadéknak és diglikol, 
ami nitrált formában a nitroglicerin fagyáspontját csökkentet
te volna azon kívül, hogy az magában is robbanóanyag.

Az első laboratóriumi siker után Dr. Demény László főnö
köm elvitt Papkeszire, hogy az ott levő sokcsöves, nem iga
zán nagyméretű (párszáz csöves), de termelő reaktort meg
nézzük. Ez volt az első többcsöves katalitikus reaktor, amit 
életemben láttam. Papkeszin nem csak kémiai hadianyagokat 
gyártottak, hanem hadiipari segédanyagokat is, mint például 
ftálsavanhidridet naftalin oxidációjával. A ftálsavanhidridet az 
alkohol-finomításnál melléktermékként képződött fuzli-olaj- 
jal (butil- és amil-alkohol) észterezték, hogy a lőporgyártás
nál, mint műagyaglágyítót használják a nitrocellulózhoz.

A Biazzi cég által épített többcsöves reaktort forrásban 
levő higannyal hűtötték és a forráspontot a higany kon
denzátor nyomásával állították be. A használatban levő hi
gany mennyiségének csökkentésére a csövek lekerekített 
sarkú négyszög-alakűak voltak. Ez több mint egy fél év
századdal ezelőtt még megengedhető volt, de ma már 
nem. Ma ilyen hőmérsékleten nátrium- és káliumfémek 
eutektikus elegyét használják hőátadó folyadékként.

Mikor a keleti front már Magyarországon belül volt, a ku
tatási munkákat felfüggesztették, és engem áthelyeztek az űn. 
Nitro üzembe. Itt 1 tonna nitroglicerint termeltünk óránként 
folyamatos üzemben egy olajoshordó nagyságú kevert reak
torban. A reaktor belső térfogatának nagyobb részét hűtő
csövek foglalták el, amiben hűtővíz keringett, ami csak né
hány fokkal volt hidegebb, mint a reakciókeverék. Nemsoká
ra a nitroglicerin gyártást is leállították. Én csak több mint tíz 
év után értettem meg matematikailag, hogy miért nem rob
bantunk fel gyártás közben. Az exoterm reakciók stabilitásá
nak több mint 500 publikációja van. Ezt én abban foglaltam 
össze, hogy az időegységben termelt és elvezetett hőnek 
egyenlőnek kell lennie az állandósult állapothoz. A stabilitás
hoz az is szükséges, hogy a hőelvezetés a hőmérséklet emel
kedésével gyorsabban növekedjen, mint a hőtermelés, azaz: 

Qelv-Qtcr és dQelv/d T > d Q te/dT.
ahol Qelv és Qter az elvezetett ill. termelt hőáram (W), T 

hőmérséklet (K).
Kísérleti és számítási példa látható egy közleményemben [1].
A reaktorok hőstabilitására, illetőleg érzékenységére egy

* Figures 1, 2 and 3 are reprinted from Experiments in Catalytic 
Reaction Engineering, No 124, 1999, pp 175., 178., and 180., JM Berty: 
„Handling of Heat in Reactors” with the permission from Elsevier 
Science. A Szerkesztőség köszönetét fejezi ki az Elsevier Science-nek, 
hogy térítésmentesen hozzájárult az ábrák közléséhez.
** Berty Reaction Engineers Ltd. 1806 Bent Pine Hill Fogelsville, PA 
18051-1501 USA
*** A vegyipar második világháború után beindított nagyméretű 
fejlesztését a magyar iparvezetés a 70-es évekig acetilénbázison tervezte, 
és csak a 70-es évek közepén váltott -  szerencsére -  etilénbázisra. A szerk.

BERTY JÓZSEF**

egyszerű példa a következő. Egy folyamatos reaktorban a 
hűtőfolyadék csak 2 fokkal van a reakcióhőmérséklet alatt, 
mert nagy a hőátadó felület és jó a hőátadás. Egy átmeneti 
zavaró ok miatt a reakció hőmérséklete egy fokkal meg
emelkedik és ezért a reakció és a hőfejlesztés sebessége 
megnő. Ez az Arrhenius-szabálynak megfelelően 10-20%- 
os emelkedést jelent. A hőelvezetésnél a 2 fok különbséggel 
szemben a 3 fok különbség 50%-os emelkedést jelent a hő
átadás sebességében és így az átmeneti zavar megszűnése 
után a rendszer magától visszatér eredeti állapotába. Ha a 
hűtőfolyadék 20 fokkal hidegebb volt, akkor az 1 fok emel
kedés a hőátadást (hőelvitelt) csak 5%-kal emeli meg, és 
mivel a hőfejlesztés 10-20%-al nőtt, a rendszer tovább me
legedik és rohamos hőmérsékletemelkedés, vagy hőrob
banás következik be. Nitroglicerinnel biztos robbanás lett 
volna a következmény, de Fűzfőn nagy volt a hűtőfelület és 
kicsi a hőfokkülönbség, mint előbb említettem.

Acetilén előállítás metán parciális oxidációjával, a 
Sachse-eljárás

Ezt a II. világháború alatt kidolgozott eljárást a MAFKI- 
ban László Antal és munkatársai valósították meg. A sok
csöves égőkövön lévő furatokat az eredeti lángreaktoron 
lévőnek kétszeresére növelték, hogy a teljesítményt és a ki
használást emeljék [2]. A technológia nagyjából az elkép
zelésnek megfelelően működött és a Buciumeniben (Ro
mánia) épített kísérleti üzem nagyjából igazolta az elvárt 
kihasználásokat. (Buciumeni kb. 15 km-re van Bukaresttől 
és a vállalkozás egy magyar-NDK-román együttműködési 
egyezmény része volt.) A Bucuimeniben épített üzemek
nek kellett a technológia használhatóságát bizonyítania, 
ami a később megépítésre kerülő és földgázt használó nagy 
petrolkémiai kombinát alaptechnológiája lett volna.***

A kidolgozott és a felépített kísérleti berendezések között 
ún. hiperszorpciós (folytonos adszorpciós) oszlop is működött 
az acetilén elválasztásra. De a péti kísérleti üzem eredménye 
szerint nagyon drágának bizonyult az aktív szén porlódása 
miatt. Ezért aceton előállító üzemet kellett behelyezni az oxi- 
dálás után, ami a nyers égési gázból az acetilént közvetlenül 
acetonná alakította át. A megmaradt szintézisgáz metanol 
gyártásra lett volna később felhasználva. Az acetonüzem is 
működött, de szerintem túl korán lett üzembe helyezve, 
mielőtt a metánégetőn elég tapasztalatot gyűjtöttünk volna, 
így az égető üzemzavarai, illetve azok következményei, mint 
például az el nem fogyasztott oxigén jelentős és veszélyes za
varokat okoztak az acetonreaktorban [3].

A Union Carbide-nál is továbbfejlesztették a Sachse- 
eljárást. Itt a nagy változtatás az volt, hogy az eredeti német 
égetőnél tízszer nagyobbat építettek, amiben egyetlen nagy 
láng égett 3 atmoszféra nyomás alatt. Az utóbbi változtatás
nak az volt a jelentősége, hogy nyomás alatt az acetilént víz
zel lehetett kimosni a termékgázból, ami ismert és egyszerű 
módszer volt. Kihasználása acetilénre valamivel kisebb volt, 
mint Buciumeniben, de a költségek is kisebbek voltak és így 
nyereséggel működött, amíg az etilénbázisú eljárás 
fejlődésével elavulttá nem vált.
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Etán/etilén é s  propán/propilén nem-katalitikus 
homogén oxidációja

A Union Carbide Co.-nél az alapgondolat az volt, hogy a pa- 
raffm/olefin elválasztások elég drágák, és ezért ha a keverék
ből lehetne olefinoxidokat gyártani, jóval kisebb kihasználás 
is gazdaságos lenne. A propán/propilén oxidálásnál jobb kez
deti eredmények voltak, mint az etán/etilénnél. Ezenkívül a 
polietilén gyors elterjedése miatt az etilén kereskedelmi áruvá 
nőtt, ezért a hangsúly a C3-as keverékre helyeződött.

Az első kísérleti üzem néhány érdekes eredményt adott. 
Miután itt is nyomás alatt kellett dolgozni, hogy egyszerű 
elválasztást lehessen alkalmazni, a 3 at nyomásnál a 7~8 
cm-nél nagyobb átmérőjű reaktorban a falhatás elenyé
szővé vált. Ez a kinetikát és a szimulálást lényegesen egy
szerűsítette. Stabil reakciót csak visszakeveréses reaktor
ban lehet tartani 50%-nál nagyobb oxigén-konverziónál, 
mert ez az oxidálás lényegében degenerált robbanás volt, 
ahogy ezt Szabó Zoltán leírta [4]. Gázösszetételek és reak
tor-vázlatok találhatók a szabadalomban [5].

A termékösszetételt csak kevéssé lehetett szabályozni. 
Jó kihasználásnak számított 43 kg propilén-oxid és 26 kg 
acetaldehid termelése 100 kg C3-as keverékből. Ezek szá
mítottak ui. használható terméknek. A többi melléktermék 
között az akrolein mennyisége nagyobb volt, mint a pro- 
pilén-oxidé, de akroleinre akkor nem volt nagy fogyasztó. 
Az eljárás az alifás kémia valamennyi alapanyagát egy
szerre állította elő. Ilyen eljárást csak a világ legnagyobb 
petrolkémiai üzemei tudtak volna használni, amelyek az 
összes többi mellékterméket is hasznosítani tudták volna.

Hétévi munka és 7 millió dollár (1964-es) kiadás után a 
kutatást lezárták, főleg a nagy mennyiségű akrolein feles
leg miatt. A sors iróniája: két évvel később az akrilát szá
lak hirtelen növekedő piaca miatt új eljárást kellett kidol
gozni akrolein és abból akrilsav előállítására.

Akrolein előállítása propilén heterogén katalitikus 
oxidációjával

A piackutatók rövidlátása miatt, két évvel a homogén oxi
dáció kutatásának befejezése után újra kellett kezdeni a 
munkát akrolein és akrilsav előállítására propilén hetero
gén katalitikus oxidációjával. Akkorra már számos szaba
dalom ismert volt e témában e célra. Ezek az eljárások 
többnyire 2-3 at nyomáson dolgoztak alacsony propilén
koncentrációval, két különböző katalizátoron. Az elsőn 
főleg akroleint készítettek és a termékgázt elválasztás nél
kül átvitték a második reaktorba, ahol egy más katalizáto
ron az akroleint akrilsavvá oxidálták. Mind a két katalizá
tor 350 és 400°C között dolgozott. A propilén teljes kon
verziója volt a cél, és az egyszer átvezetett levegőt az ak
rilsav kimosása után lefújták. A katalizátorok vanádium- 
és molibdénalapúak voltak, sok más fém hozzáadásával 
módosítva.

A Union Carbide-nál volt egy régi etilén-oxid üzem, 
ahol az etilén-oxid reaktort ki lehetett iktatni a szintézis
körből és egy párhuzamos reaktort lehetett bekapcsolni, 
amiben rézkatalizátoron propilént lehetett akroleinné oxi
dálni. Évi három hónapos üzemeltetés elég volt az évi 
akrolein-szükséglet legyártásához. Ez a régi eljárás 300°C
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hőmérsékleten dolgozott részleges konverzióval és nagy 
mennyiségű visszacirkuláltatott levegővel és reagálatlan 
propilénnel, tehát az etilén-oxid gyártáshoz hasonlóan. 
Ezt a technológiát akarták alkalmazni az újabb magas 
hőmérsékleten működő keverék-oxid katalizátorokkal.

Az alapvető nézet az volt, hogy az egyik katalitikus oxi
dálás olyan, mint a másik, és a homogén oxidációnak 
nincs sok köze ezekhez. Sajnos ez nem ilyen egyszerű ott, 
ahol aldehid a termék. Aldehidek ugyanis degenerált rob
banást tudnak elindítani, ha a hőmérséklet, nyomás és ösz- 
szetétel megfelelő (lásd Szabó Zoltán közleményeit [4]). 
Ennek a gyakorlati következményeit láttuk és használtuk, 
amint azt az előző fejezetben említettem.

A végső tervátnézésnél, ahol jelen kellett lennem -  bár 
akkor már az etilén-oxid technológia kidolgozása volt a fő 
feladatom - , nekem is véleményt kellett mondanom a ter
vekről. Ezt abban foglaltam össze: ahogy az eljárást tervez
ték, az sohasem fog működni. Lényeges változtatások után 
működtetni lehet, de kétségbe vontam, hogy valaha is nye
reséget fog hozni. A fő ok, hogy a tervezett körülmények 
között sok helyen indulhat homogén láncreakció, amit biz
tonsági okokból nem szabad megengedni, mert hőmeg- 
futásra vezethet, ami a berendezés megengedett hőmérsék
lethatárát meghaladhatja. Véleményem szerint a tervezett 
18 at üzemi nyomást a felére kell csökkenteni. Ezzel a be- 
gyulladás sebessége ( 1/2)3 = 1/8-ra fog csökkenni, de saj
nos a termelés csak a fele lesz a tervezettnek.

Javaslatom bevezetése után az üzemet működtetni lehe
tett, de csak lényeges pénzügyi veszteség árán. Kétévi nehéz 
üzemeltetés után az egységet bezárták és egy japán eljárást 
vettek meg. További részletek az irodalomban találhatók [6].

Tálcás katalitikus reaktorok

A buciumeni acetonüzemben épült tálcás reaktorra jó le
írásunk volt a részletes B.I.O.S. és F.I.A.T. beszámolók
ban, amiket a német iparról publikáltak a nyugati győztes 
hatalmak. A reakció egyszerű volt, nagyobb jelentőségű 
mellékreakciót nem találtunk laboratóriumi és kísérleti 
üzemi munkánkban és végül is az acetontermelés ment.

Az etilén-oxidnál használt régi 4 000 csöves és az újabb 
7 000 csöves reaktorok konstrukciója elég drága volt, 
ezért másik megoldást kellett keresni. Az 1964-ben épült 
első „világméretű” etilén-oxid üzemben 9 darab 7 000 
csöves reaktor volt (1. ábra). A levegőt egy 16 000 lóerős 
turbókompresszor szállította egy Brayton-ciklusban; en
nek az energiarendszernek része volt az etilén-oxid üzem. 
Kapacitását 150 000 tonnára tervezték, de az új üzem szá
mos javítás után évi 200 000 tonna etilén-oxidot termelt és 
melléktermékként 5 MW elektromos energiát fejlesztett.

Az egyik lehetőség a többtálcás reaktor volt jó  közben
ső hűtőkkel ellátva. Akkor már a reakció kinetikáját és a 
gyulladási határokat jól meg tudtuk határozni. Tudtuk, ho
gyan kell a közbenső hűtőket tervezni [7].

Az első reaktort 8 méter átmérőjűre és 20 at nyomásra 
terveztük. Komoly kételyek merültek fel azonban a gáz 
egyenletes elosztására mindjárt az első tálcán. Ezért egy 
külső kutató-laboratóriumhoz fordultunk, ahol sok tapasz
talattal rendelkeztek az áramlási problémák megoldására. 
Ok fából és műanyagokból a lineárisan felére csökkentett
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1. ábra. Csőköteges reaktor

reaktornak az áramlás irányba nézve 5 cm-es szeletét épí
tették meg. Ezt a 5 cm-es szeletet lefektették egy fekete 
asztalra. Arányos mennyiségű nedves levegőt tápláltak be 
és az áramlás stabilizálódása után a bevezető csőcsonk fe
lett hirtelen foszfor-kloridot nyomtak be a belépő csonkba, 
mint ahogyan a gázkromatográfba a mintát benyomják.

A látvány megrendítő volt, a képződött fehér köd mu
tatta, hogy a nagy sebességű levegőáram a betápláló 
csonk után csak 14°-os kúpnak megfelelően szélesedett 
ki és az első tálca közepén hatolt át. Az első tálca külső 
harmadán a levegő visszafelé áramlott. Ez persze minden 
elképzeltnél rosszabb volt. A probléma megoldása sze
rencsére egyszerű volt. A levegőkondicionálásnál minde
nütt használt többszörös fordított tölcsérszerű elosztót 
kellett a betápláló csonk alá elhelyezni. Ez az egész leve
gő áramot több 10-12 fokos rétegre osztotta és az elosz
lási problémát nagyjából megoldotta (2. ábra).

i

Hideg gáz vagy további 
reaktáns betáplálás

Hőcserélő

2. ábra. Tálcás reaktor

Kísérlet radiális áramlású reaktorral

A függőleges gyűrű alakú katalizátorágyak használata az olaj
iparban ismert volt. A problémánk az volt, hogy lehet-e eze
ket többfokozatú reaktorként és kihozatalra érzékeny reakció
ra használni, mint az etilén oxidációja. Kérdés, hogy milyen 
lesz az áramlás eloszlása, vagy más szóval a tartózkodási idő 
spektruma. Miután egyre nagyobb etilén-oxid üzemek kellet
tek a gazdasági versenyhez, a radiális áramlású reaktor is egy 
lehetőségnek látszott. A helyzet megvizsgálására kaptam egy 
régi, leállított etilén-oxid üzemet, amit meleg-tartalékban tar
tottak. Ez azt jelentette, hogy két nap alatt meg lehetett indíta
ni a termelést.

A régi 4 000 csöves reaktort kiiktattuk a szintéziskörből 
és a mellé épített radiális áramlású reaktort tettük be a kör
be minden mást helyben hagyva (3. ábra). A radiális 
áramlású reaktornak csak egy 22-23 szögfoknak megfele
lő szeletét tudtuk megépíteni. A régi reaktorban lévő kata
lizátor csak ennyire volt elég és a cirkuláltató kompresz- 
szor és a hőcserélők is ehhez voltak méretezve. A külső 
kerületnél volt a beáramlás és középső hengeres üres tér
be lépett ki a gáz a katalizátorágyból. Ez a többlépcsős 
adiabatikus reaktor egy lépcsőjének kb. 16%-a volt.

3. ábra. Radiális áramlású reaktor

A radiális reaktort, illetőleg annak egy szeletjét sikerült 
néhány hónapig működtetni és a teljesítmény egy ideig a 
vártnak megfelelő volt. Aztán lassan kezdett romlani. Leál
lítás után kiemeltük a 16 tonna katalizátort tartalmazó kosa
rat. Egy begyulladási helyet találtunk a belső kiömlési szi
tán, ahol a nagy meleg miatt egy nagy kerek elszínesedett 
rész volt látható. Ezután a katalizátort is kiürítettük a kosár
ból és egy kb. 25 kg-os, méhkas alakú, rotációs parabo
laszerű darab egyberagadva jött ki. Arra következtettünk, 
hogy a kilépő áramlás nem volt elég nagy és az elszíne
ződésnél volt a lineáris sebesség a legkisebb. Itt történt a be- 
gyulladás és a megfutási hőmérséklet kezdett a gázáramlás 
ellenében nőni és ez fokozatosan rontotta a kihasználást.

Hasonló kísérleti tapasztalatunk már volt egy 7-8 cm 
átmérőjű tálcás reaktoron végzett gyulladási kísérletből
[8]. Ott is láttuk az égőfront mozgását a betáplálással 
szemben. Pár percig tartott, amíg a gyulladás észlelhető 
lett, és kb. tíz percig, amíg a felső állandósult állapotot 
megközelítette. Érdekes módon, még az összeragadt 
„méhkasban” is alig volt megolvadva az ezüstkatalizátor. 
A katalizátor részecskéken 1 mm-nél kisebb ezüst golyó
kat lehetett látni, de a katalizátor maga még működött, 
nem több mint 5%-át vesztve el a teljes aktivitásának.

A kísérleteket abbahagytuk, de az érdeklődés meg évti
zedekkel később is megmaradt és párszor felmerült az öt
let azok folytatására, de én akkor már nem voltam ott.

Tűz a nyomás-alatti etilén-oxid reaktorban

Az etilén-oxid reaktorok régebben 15 at nyomáson dolgoz
tak, de minden újabb üzemben kissé feljebb mentek a nyo
mással, mert így kevesebb energiát kell használni a gáz cir- 
kuláltatására. A legújabb reaktorok már 20 at felett dolgoz
nak. Már 1938-ban, amikor az első oxidáló reaktor megin-

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM 17



dúlt, néha észlelték, hogy a kilépő gáz hőmérséklete hirtelen 
megemelkedik, de csak néhány fokot és a kilépő oxigén-tar
talom nullára csökken. Ezt a jelenséget leégésnek nevezték 
és miután soha semmi bajt nem okozott, nem nagyon 
törődtek vele. A 60-as években megbíztak azzal, hogy talál
jam ki, mi történik a leégésnél és hogyan lehet ezt elkerülni.

A jelenségnek az volt az érdekessége, hogy a tapasztal
tabb kezelőszemélyzet órákkal előre meg tudta mondani, 
hogy kb. mikor lesz a leégés, de nem tudták megmondani, 
hogy miből látják. Akkorra már elég nagy tapasztalatom 
volt az ipari reaktorokkal és az egyik sztrájk alkalmából 
jelentkeztem is kezelőnek a sztrájkoló munkások pótlásá
ra. Sajnos csak két napig tudtam dolgozni, mert a veze
tőség visszahívott, máshol ui. még nagyobb bajok voltak.

Megkértem a kezelőket, hogy hívjanak fel, ha úgy látják, 
hogy a leégés várható és én akkor kimegyek az üzembe. Az 
ilyen hívások rendszerint éjfél után jöttek, feleségem nagy 
bosszúságára. Végre aztán ott voltam egy leégésnél. A 
hőmérséklet kb. 15°C-al 300°C-ra emelkedett és a kilépő 
oxigén koncentrációja nullára csökkent. A termoelemet tartó 
csövet kivetettem, ami puskacső nagyságú volt és egy új ele
met raktunk be külön védőcső nélkül. Ez nem volt egészen 
szabályos, de sokat segített, mert a következő leégésnél ez 
már 500°C mutatott. Ezután ezt az elemet is lecseréltük egy 
csupasz hőelemmel és a hőmérsékletet egy oszcillográfon re
gisztráltuk. A következő leégésnél már 800°C-t láttunk és 
majdnem azonnal emelkedett a hőmérséklet. A teljes magya
rázatra csak azután jöttem rá, amikor már az Akroni Egyete
men tanítottam. A megértéshez a következőket kell tudni:

1. az etilén oxidálása etilénfeleslegben játszódik le rész
leges oxigén- és etilén-konverzióval,

2. az etilén-oxid oxigénmentes gázban acetaldehiddé 
izomerizálódik fémezüstön,

3. az acetaldehid homogén elágazó láncfolyamatokat 
indít, mint a „degenerált robbanást”,

4. a négyezer csöves reaktorból a sok cső átlagos telje
sítményét látjuk, de az egyes csövek teljesítménye 
különböző,

5. a termelésnél a reaktor kezelője emeli a hőmérsék
letet, amíg a termelés nő és a kihasználás nem megy 
egy megadott határ alá, azaz „optimizálja” azt.

Ezek szerint az 5-ben megadott taktikát használva az 
eredmény néha az, hogy a 4-ben leírt különbségek miatt 
egy vagy néhány cső erősen felmelegszik, azaz begyullad 
vagy hődugó képződik. A túlhevült csőben az oxigén el
fogy, de az etilén-oxid nagyjából megmarad az 1. szerint. A 
meleg csőben a teljes oxigén-konverzió alatti részen az eti
lén letisztítja az oxigént az ezüstről és a fémezüst izomeri- 
zálja az etilén-oxidot acetaldehiddé, ahogy azt a 2-ben em
lítettük. A csövek kiömlő végénél a legtöbb csőből etilén- 
oxid-etilén- és oxigén-keveréke távozik, míg a kevés forró 
csőből acetaldehid. Az egyenlőtlen áramlás miatt egy visz- 
szakeveréses reaktornak megfelelő állapot jön létre. Ezután 
csak idő kérdése, mikor válnak a körülmények kedvezővé a 
begyulladásra, amit az acetaldehid indít el a 3. szerint.

A begyulladás után az oxigén majdnem teljesen elfogy, 
de az egész égés csak kb. egy percig tart, mert ennyi idő 
alatt az oxigénmentes gáz a hőcserélőn és mosótornyon 
átmenve visszaérkezik a reaktorcsövek végéhez és a friss, 
betáplált oxigén nem elég az égés fenntartásához. Ilyen
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hamar a nagyméretű acélberendezés sem tud lényegesen 
felmelegedni és nagyobb baj nem történik. A leégés után 
az etilén és oxigén/levegő betáplálást lezárják és a reaktort 
valamennyire lehűtik, de a gáz visszakeringését fenntart
ják, hogy a hűtés gyorsabb legyen. Miután a néhány túlhe
vült cső belsejében 900-1 000°C is lehet, az indítással vár
ni kell, amíg mind lehűl 300°C-ra. A felhevült csövek 
most már nem termelnek lényeges mennyiséget, de a töb
bi igen és az „optimalizálás” újra kezdődik.

Miután ezt jelentettem, először mindenki megdicsért, 
aztán mindenki szidni kezdett, mert 25 év után már nem 
lehetett nem törődni a leégéssel, amihez jobb és drágább 
műszereket kellett beszerezni.

Katalizátor kiértékelése termelő üzemekben

Az ezüstkatalizátor élettartalmának laboratóriumi megha
tározására nem sikerült megoldást találni. Komolyabb 
igénybevételnél a katalizátor rendszerint váratlanul tönk
rement. Viszont a laboratóriumi teljesítmény-vizsgálat 
szerint egyforma katalizátorok lényeges élettartam-kü
lönbséget mutattak a termelő üzemekben. Végre elhatá
roztunk egy nagyméretű üzemi kísérletet.

Összegyűjtöttük négy termelő reaktor friss katalizátor
töltetét, kb. 80 tonnát. Kibéreltük egy iskola tornatermét. 
Odaszállítottuk 250 hordóban a katalizátort és még 250 
üres hordót. Felvettünk 250 diákot és mindegyik kapott 
egy bögrét és egy üres hordót. Feladatuk az volt, hogy min
den egyes tele hordóból vegyenek ki egy bögre katalizátort 
és tegyék azt a hordójukba. Miután a katalizátort nem le
hetett volna nagy mechanikai keverőkben homogenizálni 
lényeges veszteség nélkül, statisztikusaink szerint ez volt a 
legegyszerűbb módszer a különbségek kiegyenlítésére.

A megkevert katalizátort három üzem kapta meg, az egyik 
üzem két reaktortöltetet is kapott. Hagytuk az üzemeket, 
hogy belátásuk szerint a legjobban használják a katalizátort. 
Meglepő különbségek jöttek elő. Az egyik üzemben a katali
zátor egy évig sem tartott, míg a másikban több mint két évig. 
Abban az üzemben is, ahová a két töltet került, a két katali
zátortöltet között is lényeges különbség mutatkozott. Az üze
mi körülményekben, mint a levegő tisztaságában, az etilén 
acetiléntartalmában és a szabályzó rendszerben stb. is voltak 
lényeges különbségek. De a legnagyobb különbség a helyi 
gazdasági körülményeken alapuló azon számításban mutat
kozott, hogy mikor érdemes a katalizátort lecserélni. A kata
lizátorért az üzemek nem sokat fizettek és ezt és a lecserélés 
alatt elmaradt termelés költségeit kellett összevetniük az új 
katalizátortól várható jobb termelés értékével, és ez okozta a 
különbséget. Mind a négy reaktort a maximális termelésre já
ratták és ezért a katalizátor erősen igénybe lett véve és mind 
a négy helyen különböző mértékben. Ezek után javasoltam a 
katalizátor erős igénybevételt tűrő tulajdonságainak vizsgála
tát. Természetesen minden üzemi ember mérges lett rám.

Egy olasz kollégától egyszer megkérdeztem, mennyi 
ideig tart náluk a katalizátor. Azt mondta, hogy nem tud
ja, mert az első katalizátort csak hat éve töltötték be. Ók a 
katalizátort vették, ami nekik drága volt és erre opti- 
mizálták, míg a Union Carbide-nál a katalizátor saját 
gyártmányú és így olcsó volt, ezért mi a termelt érték nö
velésére törekedtünk. Nálunk a fajlagos teljesítmény (kg
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etilén-oxid/kg ezüst/óra) sokkal magasabb volt, mint az 
olaszoknál.

Glikol reaktor Antwerpenben

Az etilén-oxidot sok vízzel kell hidrolizálni, hogy kevés 
magasabb glikol keletkezzék. A majdnem 20-szoros men
nyiségű vizet óriási több-fokozatú bepárlókon távolítják 
el. Ezekhez képest a cukoripari bepárlók eltörpülnek. A 
reaktor maga egy fekvő, hosszú tartály, amiben nem jól 
meghatározott áramlási körülmények uralkodnak, mert a 
betáplálási csonkban az áramlás nagy és a beömlés után 
nagyon kicsi. így a beömlő csonkból kijövő erős folya
dékáram egy hatalmas visszakeveredést okoz. Nagy 
hőmérséklet-különbség volt a tartály alja és teteje között. 
Talán még gőzpáma is keletkezett a tető alatt.

Már hosszú ideje mondtam a tervezőknek, hogy ameny- 
nyiben hosszú csőben végeznek hidrolízist, ahol minden 
hirtelen keresztmetszet-változást elkerülnének, sokkal ke
vesebb vízzel is el lehetne nyomni a magasabb glikolok 
képződését. Javasoltam, hogy a belépés után egy 15 cm 
átmérőjű csövet helyezzenek el, ahol nagy turbulencia 
van, s ezáltal gyors a keveredés, és aztán növeljék a csőát
mérőt 20 cm-re, és abból legyen egy kb. kilométer hosszú 
reaktor. Válasz az volt, hogy jó, majd legközelebb.

Mikor az antwerpeni üzem beindulása után átmentem, 
hogy az etilén-oxid üzemet a teljes kapacitásra felhozzuk, 
akkor a tervezők megkérdezték, hogy láttam-e a glikol üze
met. Miután még nem láttam, mondták, hogy keressem meg. 
A keverő csonkot még megtaláltam, de utána a cső felment 
egy csőhídra és nem találtam meg, hol jön ki. Amint kide
rült, a kilométernél hosszabb cső a csőhidakon ment végig 
és vissza és ez volt az új glikolreaktor. Ezzel még sokáig 
bosszantottak, hogy nem találtam meg a reaktort, amit én ja
vasoltam. Szóval végre megértették és megcsinálták.

A vietnámi etilén-oxid bomba

Tudott volt, hogy a 100%-ban gőz halmazállapotú etilén- 
oxidot detonáltatni lehet. Ha levegővel van keverve, akkor 
még több energiát fejleszt egy robbanás. Ezzel szemben fo
lyékony etilén-oxidot nem lehet detonálni. Ezt használta ki 
az Amerikai Hadsereg arra, hogy a sűrű vietnámi dzsungel
ben helikopter leszálló helyeket létesítsen. Ledobtak egy eti
lén-oxid hordót, amiből sok fúvókából jött az etilén-oxid és 
becsapódáskor minden elpárolgott. Ezután robbantottak.

A detonáció minden fát levágott és egy méternél magasab
ban semmi sem maradt. Minden élőlény elpusztult, civil és 
hadifogoly, tigris, kutya és kecske, de a helikopter le tudott 
szállni. Mikor ezt egy riporter megtudta és leközölte az ame
rikai sajtóban, akkor az etilén-oxid mibenlétét úgy magya
rázták az olvasónak, hogy ez az az anyag, amihez ha vizet 
tesznek, ebből lesz a fagyálló hűtőfolyadék. Óriási pánik ke
letkezett. Sokan azt hitték, hogy a kocsijuk hűtőjében egy 
bombát tartanak. Napokig tartott, amíg ezt a közönségnek 
megmagyaráztuk és a telefonjaink éjjel-nappal csüngtek.

Összefoglaló-következtetés

Átnézve a felsoroltakat, észrevehető, hogy a legtöbb esetben

a gáz ill. folyadék áramlása befolyásolta az eredményeket. 
Az áramlás befolyását nehéz laboratóriumban tanulmányoz
ni. Régi megfigyelés, hogy az eredmények változnak a mé
retnövelésnél. Ma már az áramlást is figyelembe kell venni 
és erre érdemes néha külön kísérleteket is végezni. Ez persze 
már egy fél évszázada ismert tény, de az alkalmazott mate
matikának és a számítógép alkalmazásának a mai fejlődés fo
kán nem sok kifogás marad ezeket figyelmen kívül hagyni.

A másik fontos tapasztalat, hogy a petrolkémiai folyama
toknál minden eljárást nyomás alatt kell végezni, hogy a 
szétválasztás egyszerűbb legyen és ne kelljen a terméket még 
az elválasztás előtt szivattyúzni vagy kompresszorozni.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Berty József: Tapasztalatok nagyüzemi reaktorokkal
A szerző gazdag életpályája néhány gyakorlati tapasztalatát is
merteti a reaktorok tervezési és üzemeltetési problémáinak meg
oldásával kapcsolatban. Arra a következtetésre jut, hogy sokkal 
nagyobb fontosságot kell tulajdonítani az áramlásnak a reaktor 
működésére, mint a múltban tették. A másik fontos tapasztalat, 
hogy a petrolkémiai folyamatoknál minden eljárást nyomás alatt 
kell végezni, hogy a szétválasztás egyszerűbb legyen és ne kell
jen a terméket még az elválasztás előtt szivattyúzni vagy kom
presszorozni.

[Magy Kém. Lapja, 57, 15 (2002)] 

S U M M A R Y

J. Berty: Experience with Large-scale Reactors
The author shares practical experiences from his career concern
ing solutions of reactors’ engineering and operational problems. 
He concludes that much more attention should be given to phe
nomenon of flow and petrochemical processes should be carried 
out under pressure for the simplified product separation.

* A szerző elnézést kér azért, hogy a jelzett közlemények részletes bib
liográfiai adatait nem tudja közölni. Ezek meglehetősen viszontagságos 
élete folyamán elkerültek birtokából, és a MAFKI megszűnése miatt 
nem voltak reprodukálhatók.
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Az élet és eredete: kémiai szempontok
PÁLYI GYULA* 

PÁL KORNÉLIA** 
ZUCCHI CLAUDIA*

Az élet bonyolult jelenségek és az ezeket kiváltó hatások, 
kölcsönhatások összességét kifejező kategória. E kategó
ria megalkotásához magasszintű általánosító képesség 
szükséges. Alapvető fontossága miatt viszont joggal tehe
tő fel, hogy az emberi öntudatra-ébredés igen korai szaka
szában született meg. Tárgyi bizonyítékaink e kategória 
meglétéről körülbelül 5 000 évesek: az élet fogalmát jelző 
korai írásjelek (1. ábra [1,2]).

(a) ti (b) cnh (anch)

1. ábra. (a) Sumér írásjel (ti), -  Kr. e. 3100. 
(b) Egyiptomi írásjel ( cnh [anchl) -Kr. e. 2800.

Alapkérdések
Definíció

Figyelemre méltó, hogy míg az úgynevezett „átlagember” 
problémamentesen érti, értelmezni véli az „élet”, „élő” fo
galmakat, addig sem a természettudományok [3], sem a fi
lozófia [4] nem tudtak a véglegesség igényével fellépő élet
definíciót kialakítani. A választék széleskörű: Jézus Krisztus 
küldetésének egyik legtömörebb megfogalmazásában („én 
vagyok az út, az igazság és az élet” [5]) az életet, mint a leg
magasabb rendű kategóriák egyikét említi. A XX. század két 
nagy magyar tudósa, Neumann János [6] és Gánti Tibor [7] 
az élet lényegét az önreprodukáló automaták (Neumann: 
szilárd fázisú, Gánti: folyadék fázisú) analízise révén pró
bálja megragadni, míg az Encyclopaedia Britannica [8] vilá
gosan kimondja, hogy az „élet [egy olyan jelenség] amit 
szinte lehetetlen definiálni a maga sokrétűségében”.

A jelenleg leginkább elfogadott élet-definíció Güntlier 
von Kiedrowskitól [9] származik: az élő szervezetek olyan 
működésükben összekapcsolt, helyi, nemlineáris, infor
mációsán ellenőrzött kémiai rendszerek populációját ké
pezik, melyek képesek önreprodukcióra, alkalmazkodásra 
és együttes fejlődésre [melynek révén] a működési ösz- 
szetettség (functional complexity) magasabb globális 
szintjeit érik el. E definíció roppant közel áll a NASA úgy
nevezett munka-definíciójához, melynek alapján Földön
kívüli életjelenségeket nyomoznak [10].

*Dipartimento di Chimica, Universitá di Modena e Reggio Emília, 
e-mail: Dalvi@unimo.it
**Erasmus program keretében a Debreceni Egyetemről Modenában a 
2000/2001-es tanévben.
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A definíció-problém a nem (csak) formai. A jelen írás 
elején említettük: az élet bonyolult jelenségek és köl
csönhatásban lévő folyamatok halmaza. Amíg ezeket 
teljességükben meg nem értjük, addig összességük ki
elégítően pontos meghatározása is nehézségekbe ütkö
zik, pontosabban: elvileg lehetetlen. M ásrészt viszont, 
éppen ez a bizonytalanság sarkallja a kutatókat mind 
„fejlettebb” meghatározások kimunkálására, ennek so
rán újabb és újabb összefüggések feltárását remélve.

„Elemi” élet

A természettudományok nagyrészt bizonyos természeti 
tárgyak, jelenségek halmazainak leírásával foglalkoz
nak. Az elemzés legelső kérdése ezért általában a „leg
kisebb egység”, „elemi egység” meghatározása. Tipikus 
példa az atom, a görög „tovább nem osztható” kifejezés
ből.

Hasonló törekvés következménye az élettel kapcsola
tos egyik alapkérdés: a „legegyszerűbb” élő szervezet 
problémája. Abból kiindulva, hogy még a ma ismeretes 
legegyszerűbb élőlények is roppant bonyolult képződ
mények, mind molekuláris összetételüket, mind e mole
kulák működési „hálózatát” tekintve, sokan igyekeztek 
(elméleti vagy kísérleti úton) olyan, viszonylag egysze
rű kémiai rendszerek paramétereit meghatározni, me
lyek a közmegegyezéssel elfogadott életjelenségeket 
már mutatják. Egyes kutatók odáig is elmentek, hogy e 
hipotetikus „élőlényeknek” biológiai formájú, latin ne
vet is adtak, például: Protoviroidum primum [11]. E te
rületen a legjelentősebb eredménynek Gánti [7,12] el
méleti stúdiuma tekinthető. E szerző egyszerű kémiai 
folyamatok kinetikai leírására alapozva olyan kapcsolt 
körfolyamatok kinetikai analízisét dolgozta ki, melyek 
az élet legjellemzőbb vonásait mutatnák. E modell alap
ján reális esély mutatkozik az elmélet laboratóriumi el
lenőrzésére. A kísérletek pontos megtervezését szolgáló 
munka folyamatban van, a problémák főként mikroana- 
litikai természetűek [13]. Az ilymódon kialakított mini- 
mál-rendszert Gánti kemotonnak (chemoton) nevezte el 
[12,14]. Gántil követően más jelentős kutatók, például 
Manfred Eigen [15] is próbálkoztak hasonló, az egysze
rű felől a bonyolult felé haladó logikájú élet-modellek 
kialakításával.

Energiaháztartás

Az élet működésével kapcsolatos egyik legnehezebb 
kérdés az energiaháztartás problém ája [16]. Az élő 
szervezetek ugyanis mind „energiafogyasztók”, a mű
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ködösükhöz szükséges energiát a környezetükből ve
szik el. E tevékenység -  zárt rendszerek esetén -  ellen
tétben áll a klasszikus („egyensúlyi”) termodinamika
II. főtételével, melynek lényege éppen ilyen „másod
fajú perpetuum m obile” tagadása. Ezt az elvi ellent
mondást a modern, nyitott rendszereket leíró (irrever
zibilis, nem-egyensúlyi) termodinamika, elsősorban 
Onsager és Prigogine [17] működésének köszönhető
en, kiküszöbölte. Eszerint nyitott rendszer az egyen
súlytól kellően távol lehet energiafogyasztó, ha megfe
lelő energiaforrás áll a rendelkezésére. Ez a mai, földi 
élővilág esetében túlnyom órészt a Nap fényenergiája, 
a földi geotermikus energia, valamint egyes ener
giagazdag, a természetben előforduló vegyületek (pl. 
pirít, nem-biogén szerves anyagok) kémiai energiája. 
Viták tárgyát képezi viszont, hogy elvileg mennyire tá
vol kell kerülnie az egyensúlytól, netán milyen más 
követelményeknek kell megfelelnie egy „kémiai rend
szernek”, hogy a fent vázolt „energiafogyasztó” álla
potba kerüljön és tartósan ott is maradjon (illetve: 
„működjön”).

Informatika

Mint ismeretes, az élő szervezetek mindegyike tartalmaz 
egy olyan (polimer jellegű) molekulát, melyben egyes 
csoportok (bázisok) bizonyos minta szerinti, rendsze
rezett előfordulása az illető élő szervezet minden fon
tos molekulájának szintézisét, ezek időbeli megvalósu
lását és ennek folytán az egész szervezet működését 
végső soron irányítja -  nagyon hasonlóan a modern 
technika robotjainak „program ozott” működéséhez. 
Az irányítás kiterjed az információ-hordozó molekulák 
saját szintézisére is (önreprodukció). Ezen információ- 
hordozó polim er általában a dezoxiribonukleinsav 
(DNS), néhol ennek hidroxilált analógja, az RNS [18]. 
E molekulák szerkezetének felismerése [19], majd 
„kód-jellegük” megértése s végezetül a kód m egfejté
se [20] a biokémia s egyben a biológia egyik legjelen
tősebb felismerése volt. 2001. februárjáig mintegy 500 
élőlény DNS kódját „térképezték fel” [21], beleértve a 
Homo sapiens-ét is [22]. E kérdéskört a közelmúltban 
a Magyar Kémikusok Lapjában Hollósi Miklós kiváló 
összefoglalója [23] részletesen elemezte. Itt csak két 
rendkívül érdekes „részletkérdésre” szeretnénk rávilágí
tani:
(a) Az élő szervezetek működésének informatikailag 

vezérelt jellege tekinthető az élővilág és a nem-élő 
természet közötti legalapvetőbb különbségnek
[24] .

(b) Az összes ma ismert élőlény lényegében ugyanazt a 
kódot használja (a „működési utasítás” ugyanazon 
„nyelven íródott”). Ennek következében tulajdon
képpen minden élő szervezet „rokona” egymásnak
[25] , ahogyan C. de Duve (1972, Nobel-díj) találó
an megjegyezte, „mi emberek és a kolibacilusok 
unokatestvérek vagyunk, kissé távoliak, de kétség
kívül rokonok” [26].

Fejlődés (evolúció)

A DNS (RNS) önmásoló képessége megteremti annak 
a lehetőségét, hogy az élőlények többé-kevésbé pontos 
másolatokat hozzanak létre saját magukról. M egfigyel
hető, hogy e másolási képesség nagyfokú stabilitást 
mutat, de nem 100%-ban. E kis hibaszázalék teszi le
hetővé, hogy az élőlények fokozatos, sőt néha felgyor
suló változásokkal reagáljanak a környezet hatásaira. 
E tétel (Darwin, 1872 [27]) az élővilág megértésének 
egyik alapja. M ára -  term észetesen - Darwin eredeti 
elképzelése többszöri módosuláson ment át, Mendel az 
öröklődés stabilitására m utatott rá [28], lényegében 
Darwinnal párhuzamosan; a XX. század 50-60-as éve
inek a DNS/RNS molekulákkal kapcsolatos felfedezé
sei [18-23] az öröklődés, illetve a változások m oleku
láris mechanizmusát tárták fel, az elmúlt két évtized
ben pedig az élőlények változásának gyökeresen más 
m echanizm usa került előtérbe: a szim biózis [29], 
amely a „rokonsági viszonyokat” kissé összezavarta 
ugyan, de egyben az értelmezés hatalmas, új távlatait 
nyitotta meg. E módosulások ellenére érvényes a fejlő
dés (evolúció) tanának az az alapfeltevése, hogy a fej
lődés motorja egy „statisztikai” jellegű folyamat: az 
alkalmasabb egyed fokozott lehetőségei mind az élet- 
folyamatok, mind az utódok vonatkozásában az úgyne
vezett természetes kiválasztódás alapján valósulnak 
meg [30]. Ez utóbbi egyébként a fizika egyik alaptéte
le, az „energia minim um ra való törekvés” egy speciá
lis eseteként fogható fel.

Kiralitds

Kémiai szempontból az élettel kapcsolatos folyamatok, il
letve vegyületek egyik legérdekesebb jellemzője, hogy 
amennyiben ezek centrális kiralitással rendelkeznek, álta
lában csak az egyik enantiomer fordul elő a természetben 
(lényegében 100%-os enantioszelektivitásssal) [31]. Néha 
előfordulnak ugyan az ellentett kiralitású izomerek is, de 
ezeknél általában „lenyomozható”, hogy valamely külön
leges célra (általában védekezés) készültek. E jelenségnek 
két nagyon érdekes elvi és két igen fontos gyakorlati kö
vetkezménye van.

Az első elvi megfontolás abból indul ki, hogy 
prokirális vegyületekből, akirális reagensekkel csak az 
enantiomerek 1:1 arányú elegye készíthető, lévén ener
giájuk (a mai kísérleti technikákkal vizsgálva) ponto
san azonos. Ezek szerint az élőlények enantioszelekti- 
vitása megint csak a (klasszikus) termodinamika II. fő
tételével ütközik [32]. Ily módon az élő szervezetekben 
megvalósuló enantioszelektivitás is a „másodfajú per
petuum m obile” egyik működési formája — ennek 
„árát” az élő szervezetek energiafogyasztással „fizetik 
meg” .

A második elvi jellegű következmény azzal kapcsola
tos, hogy a biológiai kiralitás valamennyi élő szervezetben 
ugyanazon előjellel valósul meg. Az „enantiomer”, „tü
körképi” életnek még nyomai sem fedezhetők fel Földün
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kön. E körülmény is az összes élő szervezet nagyfokú ro
konságára utal.

A gyakorlati megfontolások a következők:
(a) Az élő szervezetekben kialakult kiralitás követ

keztében várható, hogy az élőlények kémiai be
folyásolására szolgáló királis vegyületeknek csak 
az egyik enantiomerje lesz (a kívánt módon) ha
tásos. Ez valóban így van és napjainkban az 
enantiomer-tiszta gyógyszerek és egyéb biológi
ailag aktív anyagok előállítása a szintetikus ipari 
(szerves) kémia egyik legfontosabb problémáját 
(illetve kutatási területét) képezi [33].

(b) Az említettek következtében a ma használatos 
enantiomer-tiszta anyagok túlnyomó többsége 
élő szervezetekből elkülönített enantiomerek „le
származottja”. Ennek egyik igen fontos követ
kezménye, hogy a királis vegyületek tiszta enan- 
tiomerjei általában igen drágák [34].

Eredet
Módszer

Általánosan elfogadott nézet az, hogy a mai földi viszo
nyok között „új” élőlények (teljes egészében nem-élő 
anyagok egymásra hatásából) nem képződnek. Ez a „hi
ány” rendkívül figyelemre méltó természettudományos 
megállapítás. Érdekességét fokozza az a körülmény, hogy 
az élettel kapcsolatos, eddig megismert részfolyamatok -  
bár roppant érdekesek -  de semmiben sem térnek el a ké
mia eddig megismert törvényszerűségeitől. A „hiány” 
ezen filozofikus megállapításon túlmenően az élet erede
tére vonatkozó kutatások szempontjából egy alapvető kö
vetkezménnyel jár: nem áll módunkban az analitikus kí- 
sérleti/elméleti módszerek alkalmazása, melyek a „szüle
tőben lévő”, „új” élőlények keletkezési folyamatának 
megfigyelésen alapulnának. Ily módon az eredet felderíté
sére irányuló kutatások szükségszerűen csak a mai élőlé
nyek működési, szerkezeti stb. sajátságai (ezek kísérlete
sen teljességükben hozzáférhetők), valamint a közelebbi
távolabbi múltban élt élőlények maradványai (fosszilák - 
ezek természetesen csak részleges képet adnak) alapján 
extrapolációs/indukciós módszerrel következtethetnek ar
ra, hogy milyenek lehettek az élet megindulásának kezde
ti paraméterei.

Az élet eredetére vonatkozó feltevések egy része kísér
letesen ellenőrizhető, illetve ellenőrzött, de olyan kísérle
ti eredmény eddig nem ismeretes, hogy valamely labora
tóriumban kizárólag élettelen kiindulási anyagokból élő 
szervezetet állítottak volna elő.

Földi vagy külső eredet

Az élettel kapcsolatba hozható első geológiai/geokémiai 
jelek a Földön mintegy 3,8 Ga (109 év) korúak [35]. 
Amennyire a Föld története ismeretes, a jelenlegihez vala
mennyire is hasonló életformák létezéséhez minimálisan 
szükséges paraméterek (pl. folyékony víz) ezt mintegy 50- 
200 Ma-vei (106 év) előzik meg. Tekintettel arra, hogy ké-

mkl

Big bang 1,3-2 xio10

2. ábra. Fontos változások időskálája az ősrobbanástól 
(„Big bang”) a jelenig

sőbbi, jól vagy jobban lenyomozható változások (2. ábra) 
ritkán voltak jelentősek 50-200 Ma alatt, ezt az idő-abla
kot általában meglepően rövidnek tekintik. Az élet kelet
kezéséhez rendelkezésére álló idő rövidsége (és más 
szempontok is) komolyan felvetették annak lehetőségét, 
hogy az élet a Világegyetemben valahol máshol keletke
zett és meteor(-szerű) képződményekkel került volna a 
Földre. Ez érdekes lehetőség, komolyan foglalkoznak is 
vele, 1. pl. a NASA Exobiológiai Intézetet [36]. Ilyen jel
legű kutatások az EU űrprogramjában is kiemelten támo
gatottak [37].

Statisztikusan nyilván igen nagy annak a valószínűsége, 
hogy az élet kialakulásához szükséges tényezők „együtt
állása” más égitesten is megvalósult. A konkrét tények ma 
azonban azt mutatják, hogy az „exobiológia” -  legalábbis 
egyenlőre -  olyan tudományág, melynek még azt is be 
kell bizonyítania, hogy tárgya ténylegesen létezik.

Nem vitás, hogy ha élőlényeket vagy élő szervezetek hitelt 
érdemlő nyomait sikerülne találni más égitesten, az a valaha 
volt és a jelenlegi tudományos kutatás egyik legérdekesebb 
eredménye lenne, jelentősége mellett az első Hold-utazás, 
vagy akár a DNS szerkezetének felismerése is eltörpülne. 
Ugyanakkor elvi szempontból már más a helyzet: ha elfogad
juk, hogy az élet import révén került a Földre, ez egyenérté
kű a probléma exportálásával, de nem annak megoldásával.

Fizikai és kémiai környezet

Mintegy 4 Ga-val (109 év) ezelőtt a Földön mind a fizi
kai, mind a kémiai viszonyok jelentősen eltértek a jelen
legitől. Az élet (földi) eredetének kutatására irányuló 
megfontolások egyik legfontosabb problémája az, hogy 
alig vannak közvetlen bizonyítékaink azt illetően, hogy 
milyenek is voltak ezek a viszonyok. A mai rendkívül 
részletes és alapos kutatások eredményeiből következtet
hető főbb paramétereket [38] az 1. táblázatban foglaltuk 
össze.

E paraméter-gyűjteménnyel kapcsolatban a követke
ző szempontokat kell figyelembe venni:
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1. táblázat
Körülmények a „prim itív” Földön

Légkör

Főleg C 0 2, H20  (gőz)
Nyomás -60 bar -> 10-20 bar
Kis mennyiségben: CH4, NH3, H2(?), CO, N2,
H2S(?), vagy S 0 2

Hőmérséklet

Üvegbáz-hatás: 85-100 °C
(10 bar nyomás esetén a H20  181 °C-on forr!)
Összehasonlítva a Vénusszal: 90 bar
C 0 2 és 500 °C, nincs víz
Reakció arány: kioo“c/ki5"C -1000

Sugárzás

2,8 Ga-val ezelőtt a Nap sugárzása ~75%-a volt 
a jelenleginek
[Ha ma is így lenne, akkor -36 °C lenne az át
laghőmérséklet]

Tengervíz

Alacsony pH -6  
Redukáló Fe(II) 
N-oxidok, NH3 
HCHO (formaldehid)

(a) A mainál jóval magasabb hőmérséklet. Ennek, ha 
más nem is, de annyi következménye biztosan van, 
hogy a kémiai reakciók sebessége nagymértékben 
megváltozik: a 100 °C-on végbemenő folyamatok 
sebessége kb. 1 000-szerese a 15 °C-on észlelhető- 
nek (feltéve, hogy a kemoszelektivitás azonos ma
rad). Ez szempontunkból azt jelenti, hogy a „rövid” 
50-200 Ma (106 év) időköz, melyben az élet kelet
kezését gyanítjuk, 15 °C-ra „vetítve” 50-200 Ga 
időtartamnak felel meg, ami többszöröse a Világ- 
egyetem ma elfogadott legmagasabb életkorának 
(14-20 Ga).

(b) A folyékony víz mellett talán még szuperkritikus 
(vagy folyékony) C 0 2 jelenlétével is számolni kell 
[39]. Az utóbbi évtized preparatív kémiai kutatása a 
folyékony és (főleg) a szuperkritikus Com bén igen 
jól használható, de a víztől döntően eltérő tulajdon
ságú oldószert talált [40]. Míg az élet keletkezésé
nél gyanítható folyamatok modellezése vizes kö
zegben sok részletében kidolgozott [41], addig a 
sc-C O t lehetőségével alig foglalkoztak.

(c) Döntő befolyású paraméter a légköri oxigén (való
színűleg) teljes hiánya és a litoszférában (feltétele
zett) alacsony vegyértékű fémvegyületek vagy ép
pen elemi állapotú fémek jelenléte. Ezek egyik je l
lemző „túlélője” a pirít, FeS2, melynek lehetséges 
szerepét, mint „energiadús” vegyület az élet kelet
kezése tájékán, a legutóbbi néhány évben Wáchters- 
hauser és munkatársai [42] sikeresen vizsgálják. Az 
alacsony vegyértékű átmenetifém-vegyületek kata
litikus hatásának (feltehető) fontosságát a prebi- 
otikus reakciókban ugyancsak az elmúlt néhány év
ben ismerték fel [39,42,43].

(d) A legfontosabb kérdés a nyersanyagok hozzáférhe
tősége. A kutatások mai állása szerint (feltételezik), 
már az első élő szervezetek legfontosabb kémiai 
összetevői a maiakhoz igen hasonlóak, vagy azok
kal azonosak voltak (aminosavak, szénhidrátok, 
nukleinsavak, zsírsavak). Ezek egy része, illetve

közvetlen prekurzoraik a világűrben (meglepően) 
nagy számban találhatók meg [44]. Feltételezett 
földi körülmények közötti szintézisükre igen sike
res próbálkozások történtek, már a XX. század ele
jén [45], de különösen az elmúlt évtizedekben [41]. 
Ezek természetesen még számos kérdést nyitva 
hagytak, példaként a 3. ábrán bemutatjuk a feltéte
lezett prebiotikus purinszintézis és a ma megfigyelt 
biológiai adeninszintézis összehasonlítását (illetve 
gyökeres eltéréseit).

(a) Prebiotikus purin szintézis (feltételezett)

|H]* •* IN S C f ♦ C =  N --------------

H

6© ̂ 60
|H]* + [N=CT ♦ N =  C — C * N — H 

H

2 H - C S N  + 2 NH3 -----------------

H

->-N =  C — C = N  — HI
H

NH,I
> N 5 C ” C — C = N  IH

- 2H N  =  C - N H 3 

H

H,N NH3 NH \ I 3 *

H

(b) A purinváz bioszintézise napjainkban (megfigyelt)

Aszparát amino- 
csoportja

Formiát

C02

I
XL

I  1
\

NH

Glicin

Formiát

\ /
Glutamin amidcsoportja

3. ábra. Az adenin feltételezett prebiotikus 
és jelenlegi bioszintézisének összehasonlítása

Koncentráció, térbeli határok

A ma élő szervezetek, kivétel nélkül, valam iféle 
elválasztóréteggel vannak elkülönítve a világ maradék 
részétől, sőt gyakran -  különösen az úgynevezett több
sejtűek -  belső „válaszfalakkal” is rendelkeznek. Ezek 
kémiailag gyakran különféle szénhidrátalapú polimerek, 
speciális proteinek, zsírsavészterek; fizikailag pedig 
úgynevezett szemipermeábilis hártyák (vagy ezek rend
szerei), membránok. Fő szerepük abban áll, hogy az 
életfolyamatokat lebonyolító folyadékfázisú reakcióele- 
gyeket mechanikailag tárolják, megvédjék a szétfolyás-
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tói és a külvilág egyes behatásaitól. Ezen túlmenően e 
határszerkezeteknek alapvetően fontos szerepük van az 
életfolyamatokhoz elengedhetetlenül szükséges külső (a 
környezethez viszonyított), illetve belső koncentráció
gradiensek fenntartásában, szabályozásában. E gradien
sek jelentősége talán legjobban azon mérhető le, hogy a 
ma élő szervezetek az általuk fogyasztott energia kb. 
1/3-ad részét e gradiensek fenntartására fordítják.

Tekintettel e membránszerű szerkezetek rendkívüli fon
tosságára, az élet eredetével kapcsolatos kutatások egyik 
kulcskérdése e membránok kialakulása. A ma leginkább 
elfogadott nézet szerint ezek a membránok ásványok felü
letén adszorbeálódott szervesanyag-hártyákból alakultak 
ki [46]. Feltételezik továbbá, hogy az életre jellemző korai 
kémiai reakciók az úgynevezett prebiotikus fázisban éppen 
az e membránok alá diffundált szervesanyag oldatokban 
játszódtak le („kétdimenziós” élet). Ezen elképzelés szerint 
a membrán-táskák később lefűződtek (4. ábra) és így ala
kulhattak ki az első háromdimenziós sejtszerű élőlények.

Sejtképződés
(a) lefűződés

(b) ásvány zárvány

4. ábra. Az élet keletkezésének vázlatos ábrázolása

E probléma kolloidkémiai megközelítésével végzett 
modellkísérletek az utóbbi években látványos sikere
ket hoztak [47].

A koncentráció-problémának van egy másik aspektusa 
is. Ismervén a Földön előforduló víz és szerves anyagok 
mennyiségét, úgy tűnik, hogy a legoptimistább becslés 
szerint is a várható koncentrációk jóval (több nagyság
renddel) az alatt vannak, amelynél a „prebiotikus” reakci
ók jelentős mértékben történő beindulására számítani le
het. Ez az élet eredetének mai kémiai hipotézisével kap
csolatos egyik legfontosabb kétely, sőt ellenérv [24,48]. A 
különféle feldúsulási mechanizmusok közül a szilárd/fo- 
lyadék, illetve folyadék/gáz határfelületeken való ad
szorpció tűnik a legkézenfekvőbbnek.

A koncentrálódás egy másik -  nagy „karriert” befutott -  
mechanizmusa Darwin egyik magánleveléből [49] ered, 
melyet halála (1882) után publikáltak. Ez a „langyos kis tó
csában” reagáló, (elpárolgás révén betöményedett) „prebio
tikus leves” mítoszára vezetett, miután Darwinnak e gondo
latát a szovjet idők sztár-biológusa, Oparin a két háború kö
zötti időkben modernizálta, majd széles körben propagálta. 
Oparin és műve a mai USA és Nyugat-Európa biológusai 
között meglepően nagy népszerűségnek örvend [50].
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Rendezettség, összhang, infomáció

A biológiai rendszerek működésének legérdekesebb je l
lemzője az élő szervezeteket alkotó molekulák nagyfokú 
rendezettsége, amely nemcsak a molekulaszerkezetek
ben, hanem a kémiai reakciók rendkívüli szelektivitásá
ban és a reakciórendszerek időbeli összhangjában nyil
vánul meg [43]. E mögött a nagyfokú rendezettség mö
gött -  mint erre korábban is utaltunk, pontos „működési 
utasítás” fedezhető fel a DNS molekulák szerkezetébe 
kódolva.

A modern információelmélet, elsősorban Shannon 
nyomán [51], az információt entrópiaszerű jelenségnek 
tartja. E formalizmust biológiai rendszerekre alkal
mazva (elsősorban Yockey alapvető működésének kö
szönhetően [24,52]), tulajdonképpen ki lehet szám íta
ni a biológiai rendszerek inform áció-tartalm ának meg
felelő termodinamikai energia-egyenértéket [53]. Ily 
módon értelmezni lehet az élő szervezeteknek, mint 
„másodfajú perpetuum mobile”-knek az inform áció
felhalmozó jellegét. Ezen a nyomon elindulva több - 
rendkívül figyelemre méltó - kísérlet is történt a gene
tikus kód fokozatos kialakulásának értelm ezésére [54]. 
A probléma egyik sarokpontja az, hogy vajon csak az 
információ-hordozó makromolekulák befolyásolják-e 
a termékek szerkezetét, vagy netán ez a hatás reverzi
bilis? J. T. F. Wong és mások [54b,55,56] úttörő mun
kái nyomán a reverzibilitás bizonyos fajtája már nem 
zárható ki olyan egyértelműen, mint ezt Crick [57] tet
te a biológia „központi dogm áját” tárgyaló cikkében 
alig 40 évvel ezelőtt.

A problémát azonban korántsem tekinthetjük megol
dottnak. Erre elsősorban Kuhn mutatott rá [58], aki 
nagyszerű munkáiban világosan utal az információ és a 
tapasztalat (tudás) különbségére. Míg az információ 
pontosan mérhető a benne foglalt bináris elemek egysze
rű megszámolása révén, addig a tapasztalat, és különö
sen a tapasztalat „használati értéke” nehezen számszerű
síthető. A biológiai információ pedig elsősorban haszná
lati értéke révén értékelhető (nagy különbség van a haj 
kihullása és a veseelégtelenség között - hogy egy közért
hető példával éljünk). A biológiai tapasztalat számszerű 
értékeléséhez (bár Kuhn nagyon szellemesen ezt is meg
kísérelte) ismernünk kellene az élő szervezetek teljes 
kölcsönhatás-rendszerét, ami egyelőre elég távoli lehető
ségnek tűnik.

E nehézségek ellenére, vagy éppen következtében, a 
biológiai információ problém ája ma az élet eredetére 
vonatkozó kutatások egyik „legforróbb” területe.

Homokiralitás

Kémiai szempontból az élő szervezetek egyik leg
szembeötlőbb (és egyben legmeglepőbb) sajátsága az a 
m agasfokú enantioszelek tiv itás, am it „biológiai 
hom okiralitásnak” is szokás nevezni [31], mint erre 
korábban utaltunk. Ezen enantioszelektivitás fennma
radása mai tudásunk szerint viszonylag egyszerűen ér
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telmezhető a királis indukció jelensége alapján [32a], 
eredete azonban mindmáig homályos maradt.

A „kezdeti” enantiomer-kiválasztódásra változatos -  és 
szellemes -  elméletek vannak forgalomban. Ezek mind
egyike azt az aszimmetrikus (királis) hatást keresi, ami a 
kezdeti enantioszelekciót kiválthatta, ilyenek:
(a) aszimmetrikus molekulák „importja” a világűrből 

[59,60]
(b) királis kozmikus sugárzás (bizonyos fajta szuper

nóvákból) [61]
(c) véletlen esemény, bifurkációs kinetikával kombinálva 

[31 a,62]
(d) a gyenge magerők aszimmetriájának hatása a vegyérték

elektronhéjakra [63] (igen kis különbségeket eredmé
nyez) esetleg királis autokatalízissel [64], polimerizációs 
[65] vagy/és koordinációs hatásokkal [66] kombi
nálva.

E lehetőségek részletes analízise túlmegy a jelen dolgo
zat keretein. Itt csak arra kívánunk rámutatni, hogy ezen 
magasszintű intellektuális tevékenységet tükröző elmé
letek kísérleti ellenőrzése eddig még meglehetősen hiá
nyos. Egyetlen jelentős kísérleti eredmény e téren éppen 
magyar laboratóriumban született a közelmúltban [67], 
és a (d) lehetőség legelső komoly bizonyítékának tekint
hető. A „rásegítő” autokatalitikus [64], polimerizációs 
[65] és koordinációs kémiai [66,68]* effektusok kísérle
tes felderítésében biztató eredmények születtek a 90-es 
években.

A biológiai homokiralitás kérdése azért is roppant fon
tos kutatási terület, mert egyes -  megalapozottnak tűnő -  
nézetek [69] szerint az enantioszelekció az életfolyamatok 
kezdetének egyik szükséges feltétele volt, tehát e jelenség 
eredetének tisztázása várhatóan jelentősen közelebb visz 
az élet eredetének megértéséhez.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Pályi Gyula -  Zucchi Claudia -  Pál Kornélia: Az élet és erede
te: kémiai szempontok

Összefoglaljuk az élet, mint kémiai jelenség definícióját, a főbb 
jellemzőire és (esetleges) Földön kívüli eredetére irányuló 
kutatások mai állását. Áttekintést adunk az élet (feltételezett) 
földi eredetéről, valamint az ezzel kapcsolatos termodinamikai, 
informatikai és sztereokémiái kérdésekről és az ezek megvála
szolására irányuló törekvésekről.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 20 (2002)]

S U M M A R Y

G. Pályi -  C. Zucchi -  K. Pál'. Life and its Origin: Chemical 
Aspects

State-of art of the research dealing with the definition, most 
important characteristics and (eventual) extratarrestrial ori
gin of life, as chemical phenomenon, is reviewed. An 
overview is given about the thermodynamic, informatic and 
stereochemical problems connected with the (supposed) ter
restrial origin of life and about the attemtps at solving these 
problems.
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A megoszlásos kromatográfia hatvan éve
ETTRE LÁSZLÓ

Előzmények

Többször lehet olvasni arról, hogy a kromatográfia a XX. 
évszázad egyik legfontosabb vívmánya. Ez igaz nemcsak 
azért, mert ma nincsen olyan laboratórium a világon, ahol 
nem használnák, hanem azért is, mert a kromatográfia fel
fedezése egybeesett a század kezdetével és ahogyan nőtt az 
évek száma, úgy terjedt el egyre jobban a módszer: mind
egyik évtized hozott magával valami újat. De ha közelebb
ről vizsgáljuk a kromatográfia fejlődését, akkor azt az ér
dekes megfigyelést tehetjük, hogy az első negyven évben 
metodikailag nagyon kevés változás történt. Ha lapozgat
juk Zechmeister László 1937-ben megjelent, Cholnoky 
Lászlóval közösen írt könyvét [1], akkor láthatjuk, hogy 
amíg a módszer alkalmazási területei hatalmasan fejlődtek 
azóta, hogy M. S. Tswett először választott el növényi pig
menteket 100 évvel ezelőtt, maga a módszer technológiája 
gyakorlatilag változatlan maradt. Hasonlóan Tswetthez, 
kis, 20-30 cm hosszú és kb. 4-5 mm átmérőjű üvegcsöve
ket töltöttek meg az állófázis szemcséivel, a minta oldatát 
az oszlop tetejére adagolták, majd pedig kisebb-nagyobb 
mennyiségű oldószert öntöttek utána és hagyták, hogy az a 
gravitációs erőnek megfelelően lassan lefelé folyjon az 
oszlopban. A folyadékáram magával vitte a minta kompo
nenseit, és azoknak a sebessége különböző volt; így az 
egyes komponensek lassan elválasztódtak, és egyedi szí
nes gyűrűket alkottak az oszlopban. Végül óvatosan ki
nyomták az oszlop töltetét, az egyes elválasztott gyűrűk
nek megfelelő részeket éles késsel elvágták, majd az elvá
lasztott anyagokat feloldották és különböző vizsgálatoknak 
vetették alá. Az egyetlen újdonság, amit a 30-as évek ele
jén vezettek be az volt, hogy nem álltak meg, amikor az el
választott gyűrűk láthatóvá váltak az oszlopban, hanem fo
lyamatosan folytatták az oldószer adagolását. így lassan az 
egyes gyűrűk továbbhaladtak és egymás után elváltak az 
oszlop aljából. Az egyes frakciókat külön-külön felfogták, 
és az elválasztott anyagokat a szükségszerű vizsgálatoknak 
vetették alá, illetve az oldószer elpárologtatása után azokat 
tiszta állapotban nyerték ki. Ezt a módszert nevezték 
Durchfluss-Chromatographie-nak.

Mint a Zechmeister-Cholnoky könyv címéből is látható, 
az oszlop töltete -  mai kifejezéssel az álló fázis -  különbö
ző abszorbensekből állott és az elválasztás az egyes anyagok 
különböző adszorpciós tulajdonságain alapult. Ennek a 
klasszikus módszernek az volt a hátránya, hogy az elválasz
tás lassan folyt le és miután elég nagy minta-mennyiségeket 
adagoltak be, az adszorpciós izotermák nem voltak lineári
sak. Ennek következtében az oszlopok elválasztóképessége 
eléggé alacsony volt. Veronika Meyer, a berni egyetem pri
vátdocense az irodalmi adatok alapján kiszámította, hogy 
Tswett oszlopai 50-90 elméleti tányérszámnak megfelelő tel
jesítőképességgel rendelkezhettek [2].

* P. O. Box 6274, Beardsley Station, Bridgeport, CT 06606, USA

A klasszikus folyadékkromatográfia lassú, többé-kevésbé 
empirikus módszer volt, amelyik elég nagy ügyességet kívánt 
meg. Ez a tény természetesen nem csökkenti az elért eredmé
nyek értékét: valóban hatalmas eredményeket értek el, főleg a 
természetben előforduló komplex anyagok vizsgálatában. Itt 
különösen ki kell emelnünk az úttörők érdemeit, akik közül 
csak néhányat említek meg, így Charles Dhérét és Paul Kar- 
reit Svájcban, Leroy Palmett az USA-ban, Edgár Lederer% 
Richard Kuhnt és Alfréd Wintersteint Németországban és 
Zechmeister Lászlói Magyarországon. Itt különösen ki aka
rom emelni Zechmeister munkásságát a harmincas években a 
Pécsi Tudományegyetemen, ami ma már itthon nagyrészt fe
ledésbe ment. Zechmeister volt a klasszikus kromatográfia 
utolsó nagy képviselője és az általa út könyv hosszú ideig volt 
a kromatográfusok bibliája. Véleményem szerint ideje lenne, 
hogy végre nevét a vegyészet magyar úttörői közt említsék.

A m egoszlásos kromatográfia kezdete

A két világháború közti időben a világ legfontosabb gyap
jútermelői Anglia gyarmataiban, Ausztráliában, Uj- 
Zélandban és Dél-Afrikában voltak találhatók. Ezek egy 
nemzetközi titkárságot tartottak fenn, amely a gyapjú ter
melésével és értékesítésével kapcsolatos kérdéseket han
golta össze. A titkárságnak volt egy laboratóriuma is, amely 
különböző, többé-kevésbé rutinvizsgálatokat végzett. A 
harmincas évek vége felé úgy érezték, hogy az egyszerű 
vizsgálatokon kívül érdemes lenne igazi kutatómunkát is 
támogatni: abból, ha többet tudnak meg a gyapjú kémiájá
ról, végső fokon csak előny származhat. Ezért elhatározták, 
hogy egy permanens kutatási ösztöndíjat létesítenek a 
gyapjú összetételének vizsgálatára. Richard Synge nemré
gen fejezte be biokémiai tanulmányait a Cambridge-i egye
temen és diplomája után a biokémiai laborban maradt, ahol 
a glikoproteinek területén kezdett el kutatómunkát. A gyap
jútermelők ösztöndíját neki ajánlották fel, megadva, hogy a 
témaköre a gyapjú aminosav összetételének a vizsgálata le
gyen, de ezen belül szabad kezet adtak neki. Ez jól kapcso
lódott az akkori munkájához, így örömmel vállalta el.

Synge azzal kezdte el a munkáját, hogy megpróbálta a 
gyapjú aminosavait egymástól elválasztani és tiszta for
mában kinyerni. Abban az időben a legkézenfekvőbb 
módszer erre a folyadék-folyadék extrakció volt, de ebben 
neki nem volt elég gyakorlata.

Az egyetemen nem messze tőle dolgozott a nála négy 
évvel idősebb Archer Martin, akinek a témája az E-vita- 
min kinyerésének javítása volt. Martin eredetileg ve
gyészmérnök-hallgatóként indult az egyetemen és közben 
váltott át biokémiára. Neki már tizenéves korában igen jó  
érzéke volt különböző készülékek összeállítására: vissza
emlékezéseiben megemlíti, hogy középiskolás korában 
üres kávés konzervdobozokból desztillációs oszlopot épí
tett, és többek között megtanulta, hogy hogyan kell kiszá
mítani az oszlop elméleti tányérszámát. (Az ezzel kapcso
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latos elméletet a húszas években közölték, és Martini kü
lönösen érdekelte a számítás matematikai része: ennek ké- 
sőbb -  mint látni fogjuk -  jó  hasznát vette.) Cambridge- 
ben Martin az E-vitamin kinyerésére igen bonyolult, az el
lenáramú extrakción alapuló laboratóriumi készüléket ál
lított össze. Ez a készülék az ún. Dunn Élelmezési Labo
ratórium előcsarnokában állott, és az egyetem többi labo
ratóriumából sokan mentek megcsodálni. így amikor 
Syngenek problémája volt a saját témájában, azt javasol
ták neki, hogy lépjen összeköttetésbe Martinnal, ő bizto
san tud neki segíteni. Ezzel kezdődött el a közel öt éves 
együttműködésük.

Rövidesen Synge laboratóriumát a nemzetközi gyapjú tit
kárság Leeds városban lévő komplexumába helyezték át, és 
ekkor Martin is csatlakozott a laboratóriumhoz. Itt Martin és 
Synge új ellenáramú extrakciós készüléket állítottak össze. Ez 
azonban nem hozta meg a várt eredményeket és ezért a legkü
lönbözőbb ötleteket próbálták ki. Martin egyik ötlete az volt, 
hogy egy üvegcsövet megtöltenek gyapjú- vagy pamutszálak
kal úgy, hogy a szálak a cső hosszában feküdjenek, és az el
lenáramú extrakció két oldószerét úgy vezetik, hogy az egyik 
a szálak felett, a másik pedig a szálak alatt folyjon, egymással 
szemben. Ezzel azt remélték elérni, hogy az aminosavak a két 
egymástól fizikailag elválasztott folyadékáram közt megosz
lanak, és miután a megoszlási hányadosuk különböző, vala
miféle elválasztást tudnak elérni. Azonban ez sem hozta meg 
a várt eredményt. Ekkor Martinnak támadt a hirtelen ötlete: 
tulajdonképpen miért komplikálják a rendszert azzal, hogy két 
folyadékot mozgatnak egyidejűleg, egymással szemben? A 
kézenfekvő megoldás az lenne, hogy csak az egyik folyadé
kot áramoltatják; a másikat a csőben tartják stacionáriusán. 
Ezt egyszerűen úgy oldották meg, hogy a csövet megtöltötték 
szilikagéllel, amit megnedvesítettek vízzel (az álló fázissal). A 
minta oldattot beadagolták az oszlop tetejére, majd pedig 
megindították a másik folyadékáramot. A vízhez metilnarancs 
indikátort adtak, s így az aminosavak mozgását az oszlop 
hosszában jól lehetett követni. Amikor az elválasztott frakció 
az oszlop végéhez ért, azt felfogták, és aztán titrálással állapí
tották meg a felfogott anyagmennyiséget. Ez volt a megoszlá- 
sos folyadékkromatográfia kezdete.

Martin azonban nem állt meg a módszer kidolgozásánál: 
az első sikerek után a módszer elméletét is kidolgozta, beve
zetve az elméleti tányérszám fogalmát a kromatográfiába. 
Bár a következő 60 év alatt a kromatográfia elméletét to
vább fejlesztették, a Martin által bevezetett tényezőket -  így 
az elméleti tányérszám fogalmát -  továbbra is használjuk.

Martin és Synge 1941 júniusában, az angol Biokémiai 
Társaság összejövetelén ismertették először az új mód
szert és eredményeiket. A következő hónapokban azt to
vább tökéletesítették, és az év novemberében fejezték be a 
róla szóló közlemény írását, amelyet a Biochemical Jour
nal még a decemberi számban közölt [3]. így tehát 2001- 
ben ünnepeltük ennek hatvanadik évfordulóját. A közle
mény, amelynek címe „egy új, két fázist alkalmazó kro- 
matogramm” volt, forradalmasította a kromatográfiát. A 
fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 10 
évvel később, 1952-ben Martini és Synget ezért a cikkért 
„a megosztásos kromatográfia felfedezéséért” a kémiai 
Nobel-díjjal tüntették ki.

mkl

Mint láthattuk, Martin és Synge eredetileg nem a „kro
matográfiás” módszert akarták kidolgozni: munkájuk ere
detileg az ellenáramú folyadékextrakció megjavítását tűz
te ki célul. Miután azonban mindketten ismerték a klasszi
kus adszorpciós kromatográfiát (bár nem használták addig 
munkájukban), rögtön felismerték az általuk kidolgozott 
új módszernek a kromatográfiával való analógiáját és en
nek alapján tudták annak az elméletét is kidolgozni.

Martin és Synge 1941-es közleménye a módszer elmé
letének és gyakorlatának leírásán kívül számos javaslatot 
is tartalmazott arra, hogyan lehetne azt tovább fejleszteni. 
Például külön megemlítik, hogy nagyobb teljesítmény és 
jobb elválasztás érdekében fontos lenne kis szemcsemére
tű oszloptöltetet és nagy nyomást alkalmazni. Azonban 
abban az időben a technológia még nem volt azon a fokon, 
hogy ezeket a javaslatokat be tudták volna vezetni. A 
megoszlásos oszlop-folyadék kromatográfia továbbfej
lesztése csak 25 év múlva volt lehetséges.

Papírkromatográfia

Mint jeleztem, Martin és Synge témája a gyapjú 
aminosavjainak vizsgálata volt. Új módszerük alkalmas 
volt a monoaminosavak elválasztására; azonban a 
diaminosavak a hordozónak használt szilikagélen adszor- 
beálódtak. A kérdés megoldására új hordozóanyagot kel
lett találniuk és Martin mindjárt cellulózra gondolt. 
Ugyanakkor az az ötlete támadt, hogy egyszerűen egy da
rab papírt használ fel: nem lenne semmi értelme azt felda
rabolni és oszloptöltetnek használni. így egy kis papírda
rabot vízzel benedvesítettek (ez volt az állófázis), az egyik 
szélére pipettával rácsöpögtették a minta oldatát, majd pe
dig a papírdarab szélét szerves oldószerbe mártották és 
hagyták, hogy az oldószer (a mozgó fázis) kapilláris akció 
révén haladjon felfelé a papírdarabon. A felfelé vándorló 
oldószer magával vitte a minta komponenseit, amelyek az 
oldószer-víz közti megoszlási hányados különbözősége 
következtében különböző sebességgel mozogtak. így vég
eredményként az egyes komponensek egymástól elválasz
tott foltokat képeztek a papíron. Közben az irodalomban 
megfelelő azonosítási reakció után néztek, amivel a papí
ron az egyes elválasztott foltokat láthatóvá tudnák tenni. 
A Beilsteinben olvastak a ninhidrin-reakcióról, és így az 
elválasztás után a papírdarabot ninhidrinnel fröcskölték 
be: így tették a foltokat színessé. Számos problémát kel
lett még megoldani, de az eredmény minden várakozást 
felülmúlt és 1944 tavaszán végre be tudtak számolni a pa- 
pírkromatográfiáról, mint a megoszlásos folyadékkro
matográfia új változatáról [4].

Synge csak a munka kezdeti fázisában vett részt, a mód
szer kidolgozásában Martinnal két új fiatal vegyész, Gor
don és Consden működött együtt. A következő években 
azonban Synge saját kutatómunkájában teljes mértékben 
felhasználta az újonnan kidolgozott papírkromatográfiát, 
aminek a koronája két antibiotikum -  tyrocidin és grami- 
cidin S -  aminosav összetételének a megállapítása volt. A 
Nobel-díjjal kapcsolatban tartott előadásában számolt be 
Synge a gramicidin polipeptid összetételéről [5]. Érdemes 
még itt megemlíteni azt a kevésbé ismert tényt, hogy a kö
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vetkező évtizedben Frederick Sanger a Synge-metodikát 
alkalmazta az inzulin peptid összetételének megállapításá
ra. Ezért a munkásságáért kapta meg Sanger az 1958-as 
Nobel-díjat.

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy bár az eredeti
1941-es közlemény képezte a megoszlásos kromatográfia 
alapját, a módszer igazában a papírkromatográfia révén 
terjedt el. Ebben nagy segítséget jelentett a módszer egy
szerűsége és változatossága, valamint annak a lehetősége, 
hogy egy papíron egymás után két oldószerrel lehet egy 
mintaelegyet előhívni, ezzel tökéletesítve az elválasztást. 
Különösen a biokémiában vált be az új módszer és nem 
csoda, hogy néhány év alatt a papírkromatográfia forra
dalmasította a biokémiai vizsgálatok módszerét. Hogy ez 
akkor mit jelentett, arra van egy korabeli tanúnk is, Dr. 
Whelan, aki az USA-ban, a floridai Miamiban lévő egye
temen volt hosszú ideig professzor. Whelan visszaemléke
zéseiben kitért arra az időre, amikor Angliában doktoran- 
dusz volt az 1937-ban Nobel-díjat kapott Haworth pro
fesszor laboratóriumában [6]. Mint írja, a papírkro
matográfia egy hét alatt lehetővé tette, hogy 
oligoszacharidok összetételét megállapítsák. Azelőtt ez 
csak fáradtságos, hónapokig, sőt évekig tartó intenzív 
munkával volt lehetséges, és a papírkromatográfia előtt a 
monoszacharidokat csak hosszadalmas kémiai módsze
rekkel lehetett egymástól elválasztani és identifikálni.

Fordított fázisú folyadékkromatográfia

A megoszlásos kromatográfia következő fejezete szintén 
Martin nevéhez fűződik. O ebben az időben már az angol 
orvosi kutatási bizottság laboratóriumának volt munkatár
sa és ott hosszú-láncú zsírsavak elválasztásának lehetősé
gét vizsgálta. Természetesen szerette volna erre a megosz
lásos folyadékkromatográfiát alkalmazni, azonban az ak
kori módozat erre nem volt alkalmas. Martin és Synge ere
deti munkájában az álló fázis (víz) polaritása nagyobb 
volt, mint a mozgó fázisé és a papírkromatográfiában is az 
ilyen rendszereket használták. Viszont a hosszú-láncú 
zsírsavak gyengén oldódnak a poláris állófázisban: ezért 
igen gyorsan mennek át az oszlopon, és csak tökéletlen el
választást lehet elérni. Martinnak az az ötlete támadt, 
hogy a rendszert fordítja: egy kevésbé poláris álló fázist 
(egy szénhidrogént) és egy polárisabb mozgófázist (alko
holt illetve ketont) használ. Munkájának eredménye a for
dított fázisú folyadékkromatográfia kidolgozása volt [7]. 
Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a követ
kező két évtizedben ezt a módszert egyre kevésbé hasz
nálták és az akkori állapotra jellemző a I.U.P.A.C. egy, 
1972-ben megjelent összeállítása, amely a fordított fázisú 
folyadékkromatográfiát csak mint „történelmileg érdekes 
módszert” említi, aminek már nincsen jelentősége. A 
helyzet azonban néhány év alatt gyökeresen megváltozott, 
és manapság a folyadékkromatográfiás elválasztások túl
nyomó részében ezt a módszert alkalmazzák. Ez az újfaj
ta, kötött állófázisok bevezetésének és főleg Horváth Csa
ba munkásságának köszönhető, aki a fordított fázisú 
folyadékkromatográfia elméletét dolgozta ki a hetvenes 
évek elején.

Gázkromatográfia

Mint eddig láthattuk, a negyvenes években Archer Martin 
három alapvető felfedezést tett, amelyek egy csapásra 
megváltoztatták a kromatográfia módszerét. Minderre a 
negyedik felfedezés tette fel a koronát.

Az 1941-es publikációban Martin és Synge megemlítet
te, hogy bár ők folyadékot használtak mozgó fázisnak, a 
megoszlásos kromatográfia nincs erre a módra korlátozva: 
gázt vagy gőzt is lehetne sikerrel alkalmazni mozgó fázis
ként, és ez egészen új területeket nyitna meg a módszer al
kalmazására. A javaslat ellenére azonban évekig semmi 
sem történt ezen a területen. Ennek az okát egyszerű meg
magyarázni. Ne felejtsük el, hogy a második világháború 
kellős közepén voltak, Angliának gyakorlatilag semmi 
kapcsolata sem volt az európai kontinenssel, és még a 
semleges, illetve Angliával szövetséges államok is csak 
rendszertelenül kapták az angol szaklapokat. így nem so
kan olvasták Martin és Synge 1941-es közleményét, és 
akik esetleg olvasták is azt, más, sokkal fontosabb, a had
viseléssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. Amikor 
aztán a háború befejezése után a kapcsolatok kezdtek a 
rendes kerékvágásba terelődni, a papírkromatográfia volt 
a legérdekesebb új módszer, és kevesen mentek vissza az 
eredeti, 1941-es közleményhez. így Martin és Synge ja
vaslata lassan feledésbe ment, amíg aztán 1950-ben Mar
tin nem vette azt elő.

Egy másik oka is volt annak, hogy senki sem gondolt 
gázkromatográfiára. Abban az időben ugyanis az volt az 
általános vélemény fiziko-kémikusok közt, hogy egy fo
lyó gázáramban a longitudinális diffúzió olyan gyors, 
hogy meghiúsítaná a különböző összetételű zónák fenn
maradását. Erre a véleményre van írásos bizonyítékunk is. 
Erika Cremer, az Innsbrucki Egyetem professzora hívta 
fel a figyelmemet Dr. E. Wickenek 1940. április 5-én a né
met Állami Gazdaságfejlesztési Hivatalban (Reichsamt 
für Wirtschaftsausbau) tartott előadására. Ebben az előadó 
kijelenti, hogy gázfázisú kromatográfiának gyakorlatilag 
nincsen semmi lehetősége, minthogy egy gázáramban 
esetlegesen pillanatnyilag elválasztott anyagok az áramlás 
irányában való gyors diffúzió miatt újra összekeverednek.

Mint Martin visszaemlékezéseiben leírta, 1950-ben egy 
fiatal és igen tehetséges új munkatársat kapott Anthony 
James személyében. Az első téma, amin James dolgozni 
kezdett, nem sikerült, és ezért nagyon elkeseredett, sőt ott 
is akarta hagyni Martini Ezért, hogy megjavítsa James 
kedvét, Martin elővette az 1941-es javaslatát, amin azóta 
sokat gondolkodott, de sohasem volt ideje kipróbálni. A 
téma is adva volt: kollégái felkérték, hogy nem tudná-e a 
zsírsavak elválasztását megjavítani és meggyorsítani. Ha
sonlóan a megoszlásos folyadékkromatográfiában hasz
nált módszerhez, porózus inért szemcséket bevontak szi
likonolajjal, az álló fázissal, az impregnált részecskékkel 
megtöltöttek egy üvegcsövet, a minta oldatát beadagolták 
az oszlop tetejére, és nitrogént vezettek át rajta, mint moz
gófázist. Az oszlopból kijövő gázt vizet tartalmazó csőbe 
vezették, és azt folyamatosan titrálták. Az eredmény felül
múlta a legoptimálisabb várakozást is. Ez volt a gáz-folya
dék megoszlásos kromatográfia kezdete.
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Hátra volt még az 1941-ben kidolgozott elméletnek a gáz
kromatográfiára való alkalmazása, figyelembe véve azt a 
tényt, hogy gázok összenyomhatók. Közben 1950 végén egy 
előadásban már ismertették előzetes eredményeiket, és aztán 
1951-ben egymás után három kéziratot nyújtottak be a Bio- 
chemical Joumal-nak, leírva zsírsavak, alifás aminok és piri- 
din elválasztását és a megoszlásos kromatográfia elméletének 
a gázkromatográfiára való kiteijesztését [8-10]. Ezek a közle
mények 1952-ben jelentek meg, így tehát idén ünnepeljük a 
gázkromatográfia ötvenéves évfordulóját. Azonban az új 
módszernek már közben, még a közlemények megjelenése 
előtt híre teijedt, és többen látogatták meg Martin laboratóri
umát. Érthető okból az első érdeklődők nem a biokémia terü
letéről voltak, hanem ipari laboratóriumokból: ebben az idő
ben fejlődött ugyanis ki a petrolkémiai ipar, amelynek alap
anyagai különböző gázalakú, illetve nagy illékonyságú szén- 
hidrogének és ezek elemzése igen komoly problémát jelentett. 
Az egyetlen hatékony módszer az alacsony hőmérsékletű, 
frakcionált desztilláció igen körülményes és lassú eljárás volt. 
így érthető ez a hirtelen érdeklődés. Természetesen szénhidro
gének elválasztásánál már nem lehetett titrálást alkalmazni 
detektálásra, és maga Martin ajánlotta látogatóinak, hogy e 
célra az akkor már létező (és a gáziparban használatos) hőve
zetés-mérésen alapuló detektorokat használják.

Martin és James közleménye után az első publikációk 
1954-ben jelentek meg, és attól kezdve a gázkromatográ
fia fejlődése exponenciálisan nőtt: néhány év alatt az 
egyik legelterjedtebb analitikai módszerré vált.

A legutóbbi ötven év

Befejezésül szeretném még a kromatográfiának az utolsó 
ötven évben történt kimagasló eredményeit röviden meg
említeni. Négy mérföldkövet lehet kiemelni.

Az első a vékonyréteg-kromatográfia kidolgozása volt. 
Ez különösen két kutató érdeme: az USA-ban Justus 
Kirchner és Németországban Egon Stahl. Mindketten lé
nyegében a papírkromatográfiát igyekeztek továbbfejlesz
teni, és egy papírdarab helyett egy hasonló méretű, vé
kony porózus réteggel bevont üveg- vagy műanyaglapot 
használtak. A hatvanas évek elejére a vékonyréteg kroma
tográfia gyakorlatilag kiszorította a papírkromatográfiát 
és főleg a biokémiában a rutin laboratóriumok kedvelt 
módszerévé vált.

A másik mérföldkő a kapilláris oszlopok bevezetése 
volt. Ez Marcel Golay nagy érdeme. Ő 1956-58 közt igye
kezett az akkor használt töltött gázkromatográfiai oszlo
pokat megjavítani és azt találta, hogy ha egy kis átmérőjű, 
hosszú cső belső falát vonjuk be az álló fázis vékony film
jével, és az oszlop közepén az áramló gázfázisnak szabad 
utat hagyunk, akkor az oszlop elválasztóképességét nagy
ságrendekkel meg tudjuk javítani. Ma a gázkromatográfi
ában használt oszlopok több mint 90 százaléka kapilláris. 
Ezek elterjedésében komoly szerepe volt a flexibilis, szin
tetikus kvarcból készült kapillárisok bevezetésének, ami 
Ray Dandeneau érdeme. Manapság az ilyen kapilláris 
oszlopokat már nemcsak a gázkromatográfiában használ
ják: ezek tették lehetővé a kapilláris elektrokromatográfia 
legújabb fejlődését is. Ez azonban nem az én témám.
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A harmadik és negyedik mérföldkő Horváth Csaba, a Yale 
Egyetem professzorának munkásságához fűződik. O a 60-as 
évek közepén tűzte ki céljául azt, hogy megjavítsa a 
folyadékkromatográfia módszerét, követve Martin eredeti ja
vaslatait. Ő vezette be a kis szemcsenagyságú oszloptöltet és 
nagy nyomás alkalmazását. Az általa kidolgozott módszert a 
kromatográfia új változatának is tekinthetjük, ennek megfele
lően ma egy új névvel jellemezzük: HPLC, ami a nagy telje
sítőképességű folyadékkromatográfia angol nevének a rövidí
tése. Ugyancsak Horváth professzor nevéhez fűződik a fordí
tott-fázisú kromatográfia elméletének a hetvenes évek elején 
való kidolgozása. Ez tette lehetővé rövid időn belül ennek a 
módszernek a renaissance-át. Mint már említettem, manapság 
a folyadékkromatográfiai elemzések túlnyomó többségénél 
ezt a változatot használjuk.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Ettre László: A megoszlásos kromatográfia hatvan éve

Az adszorpción alapuló folyadékkromatográfiának a harmincas 
évekre elért helyzetének rövid összefoglalása után a közlemény 
ismerteti azokat a problémákat, amelyeknek megoldására Martin 
és Synge 1941-ben kidolgozták a megoszláson alapuló 
folyadékkromatográfia módszerét. A következő évtizedben a 
módszer továbbfejlesztése a papírkromatográfia (1944), a fordí
tott-fázisú folyadékkromatográfia (1950) és végül a gázkroma
tográfia (1952) kidolgozásához vezetett. A közlemény végén a 
kromatográfiában az utolsó 50 évben elért legfontosabb eredmé
nyek vannak felsorolva.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 27 (2002)] 

S U M M A R Y

L. S. Ettre: Sixty Years Partition Chromatography

The paper briefly summarizes the state-of-art of chromatography 
in the 1930s and outlines the initial research of Martin and Synge 
which eventually led to the invention of partition chromatogra
phy in 1941. Further improvements of the technique resulted in 
the development of paper chromatography (1944), reversed- 
phase chromatography (1950), and gas chromatography (1952). 
Finally, the most important achievements of the evolution of 
chromatography in the last 50 years are listed.
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Évfordulónaptár 2002

PRÓDER ISTVÁN*

5 éve

1997. február 17-én a BorsodChem Rt. és a Krems 
Chemie AG. megalapították a BC-KC Formaiin Kft.-t for- 
malinüzem létesítésére. Az üzem termékét nagyrészt a BC 
Rt. MDI üzeme dolgozza fel.

1997. májusában határozta el a MÓL Rt. igazgatósága a 
maradékfeldolgozás komplex megvalósítását a MÓL Rt. 
Dunai Finomítójában, Százhalombattán. A maradékfeldol
gozás céljai közé tartozik a kénes, nehéz fűtőolajak gyártá
sának minimalizálása, a vákuumdesztillációs maradékok át
alakítására szolgáló késleltetett kokszoló üzem, új kénkinye
rő üzem, hidrogéngyár létesítése és a termékek továbbfel- 
dolgozásával foglalkozó meglévő üzemek átalakítása.

1997. szeptemberében a Graboplast Rt. közgyűlése ha
tározott arról, hogy zöldmezős beruházásként PVC-padló- 
gyártó üzemet építenek. Az üzemben 4 m szélességű PVC 
padlót gyártanak.

1997. november 3-án rendezték meg először a kormány 
alapította Magyar Tudomány Napját, azon a napon, ami
kor gróf Széchenyi István megalapította a Magyar Tudo
mányos Akadémiát.

1997. decemberében a MÓL Rt. Dunai Finomítójában
3,4 Mrd Ft költséggel új benzinkeverő rendszert helyeztek 
üzembe.

1997-ben egyesültek a Béres Rt. tulajdonában levő szol
noki Pharmasol Rt. és az egri Pharmaprim Rt., az egyesült 
cég neve Bellis Gyógyszerkereskedelmi Rt.

1997. végétől a Tiszamenti Vegyiművek Rt. új tulajdo
nosa a Bige Holding Kft.

1997-ben az EGIS Gyógyszergyár Rt. megvásárolta a 
SPOFA lengyel gyógyszercéget. A magyar cég 50% tulaj
doni hányadnál kevesebbet, de az EGIS Rt. tulajdonosa a 
francia Servier 50%-nál nagyobb részesedést szerzett.

1997-ben az EGIS Rt. tudományos, illetve termékfejlesz
tési tevékenység elismerésére díjat alapított (EGIS-díj).

1997 végére a Nitroil Rt. részvényeit a Huntsman ame
rikai cég vásárolta meg.

1997-ben törzskönyvezték Magyarországon a Xálatan 
nevű, a zöld hályog kezelésére szolgáló gyógyszert. Felfe
dezője Bitó László, a New Yorki Kolumbia Egyetem élet
tan professzora, gyártója a Chinoin Rt.

1997. január 29-én hunyt el Matolcsy Kálmán, a Szerves 
Vegyipari Kutató Intézet igazgatóhelyettese, c. egyetemi ta
nár. Kémiai eljárások fejlesztésével, méretnöveléssel foglal
kozott. Mind a kutatás, mind az oktatás területén végzett tevé
kenysége iránymutató volt munkatársai, tanítványai számára.

1997-ben hunyt el Gombocz Zoltán minisztériumi ál
lamtitkár, a Chemolimpex, majd a Chemol Rt. vezérigaz
gatója, 1995-től a MOL-Chem Kft. ügyvezető igazgatója.

*Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

1997-ben hunyt el Lipovetz Iván kohómérnök, a BME 
Szervetlen Kémiai Tanszékének tudományos tanácsadója. 
1941-ben Sopronban szerzett kohómérnöki oklevelet, 
majd Proszt János munkatársa lett és vele együtt került a 
BME-hez. Tudományos munkássága a korrózióvédelem
hez és a szilikonkémiai kutatásokhoz kapcsolódott, ez 
utóbbiért Kossuth-díjban részesült.

10 éve

1992. január 1-jén a CAOLA Kozmetikai és Háztartásve- 
gyipari Vállalat részvénytársasággá alakult. Az Rt. a bu
dapesti ALFA, ELIDA és BIP gyáregységek, valamint a 
zalaegerszegi gyáregység bevonásával jött létre.

7992. március 23-án kezdte meg működését a 
NITROCHEM Kft. vegyes vállalat. A társaság alapítói a 
Nitrokémia Ipartelepek (Fűzfőgyártelep), az Inter Chemol 
GmbH (Frankfurt) és a London Chemical Co. voltak. A 
Kft. feladata elsősorban a Nitrokémia Ipartelepek külke
reskedelmi forgalmának lebonyolítása.

1992. június 31-én a Budapesti Vegyiművek részvény- 
társasággá alakult.

1992. július 10-én a Pannonplast Műanyagipari Rt. és a 
dél-koreai Lucky Goldstar vállalatcsoporthoz tartozó 
Lucky Ltd. aláírta a Pannon-Lucky Műanyagipari Rt. meg
alapítására vonatkozó szerződést. A cég a Pannonplast bu
dapesti gyárából alakult, műanyagpadlók, fóliák, különfé
le társított műanyagtermékek előállításával foglalkozik.

1992. július 15-én a Pannonplast Műanyagipari Rt. és az 
osztrák C. A. Greiner und Söhne GmbH megalapította a 
Greiner-Pannonplast Csomagolóeszköz Kft.-t. A vegyes 
vállalat a Pannonplast szombathelyi gyárában működő ke
mény fólia és csomagolóanyag üzletágakból jött létre.

1992. július. 19-24. között Budapesten rendezték meg a
10. „Katalízis Világkongresszus”-t. A Budapesti Kong
resszusi Központban 42 országból mintegy 1 000 kutató 
vett részt a rendezvényen.

1992. november 17-én Százhalombattán a MÓL Dunai 
Finomítójában felavatták a HDS-MHC és Claus-4. üzeme
ket. A FIDS (Hydrodesulfurisation) és MHC (Mild Hydro- 
cracking) üzemekben hidrogénezéssel kénmentesítik a ka
talitikus krakküzem alapanyagát. A kénmentesítés mellett 
hidrokrakkolás is lejátszódik. A melléktermékként keletke-. 
ző kénhidrogén a Claus-4. üzem alapanyaga. A berendezé
seket az olasz NIGI cég szállította, a Claus-egységet a 
COMPRIMO Amsterdamtól vásárolták. A létesítmények a 
motorhajtó anyagok kéntartalmának csökkentésével jelen
tősen hozzájárulnak környezetünk védelméhez.

15 éve

1987. májusában új m űanyag-alapanyaggyár (MDI, 
metilén-difenil-diizocianát) építését kezdték meg a Borso
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di Vegyi Kombinátban (ma: BorsodChem Rt.). A beruhá
zás költségét 3,9 milliárd Ft-ra tervezték.

1987. augusztus 12-21. között az elméleti szerves kémia 
kutatói és tudósai első világkongresszusukat tartották Bu
dapesten.

1987. októberében új biokémiai üzemet hoztak létre a So- 
mogy-megyei Marcaliban. A gazdasági társaságként műkö
dő üzem a folyékony műtrágya felhasználási lehetőségét te
remtette meg a Balaton Ny-i és DNy-i vízgyűjtő területén.

1987. októberében új injekcióüzem építését kezdték 
meg a Richter Gedeon Rt.-nél.

1987. október 30-án avatták fel a Paksi Atomerőműben 
a IV. reaktorblokkot.

1987. novemberében helyezték üzembe a CAOLA új 
szappangyártó és szulfonáló üzemét. Az új szappangyár 
költsége 600 millió Ft volt.

1987. decemberében készült el a DKV (MÓL Dunai Fi
nomító) új, központi gázfeldolgozó üzeme. A létesítmény 
költsége 447 millió Ft volt, ebből 106 millió Ft világban
ki hitel. Az évente 128 kt alapanyagot feldolgozó egység
ben cseppfolyós PB-gázt, különböző benzinkomponense
ket, fűtőgázt és további feldolgozással ként állítanak elő.

1987. decemberében a TIT és a Magyar Kémikusok Egye
sülete Szent-Györgyi Albert emlékérmet alapított, amelyet 
azok a középiskolai diákok és egyetemi hallgatók kaphatnak 
meg, akik az adott évben valamilyen nemzetközi kémiai ver
senyen első, második vagy harmadik helyezést értek el.

1987. március 6-án hunyt el Földi Zoltán akadémikus, ve
gyészmérnök, gyógyszerkémikus. 1917-től kezdve 62 éven 
át dolgozott a Chinoin Gyógyszergyárban. Nevéhez számos 
olyan gyógyszerkészítmény kapcsolódik, amelyek megala
pozták a gyár hímevét (papaverin szintézise, szulfonamidok, 
inzulin előállítása, penicillingyártás megszervezése).

1987. március 31-én hunyt el Vastagh Gábor vegyész
mérnök, az Országos Gyógyszerészeti Intézet igazgatója. 
Behatóan foglalkozott a vitaminokkal; jelentősek gyógy
szeranalitikai vizsgálatai.

1987. szeptember 15-én hunyt el Domony András ve
gyészmérnök, az Alumínium Alkalmazástechnikai Köz
pont műszaki vezetője. Az alumínium felületvédelmével 
és alkalmazástechnikai korróziós kérdésekkel foglalkozott.

20 éve

1982. júniusában helyezték üzembe a Hungária 
Műanyagfeldolgozó Vállalat (ma Pannonplast Rt.) debre
ceni gyáregységében a 20 kt/év kapacitású kemény PVC- 
cső gyártó üzemet. A beruházás értéke 400 millió Ft volt.

1982. november 5-én adták át a TVK-ban a 600 millió 
Ft költséggel épített Biafol üzemet. Az üzem polipropilén
ből állít elő fólia alapú csomagolástechnikai eszközöket.

1982-ben készült el a Nitrokémia Ipartelepek hulladék
égető üzeme. Az automatizált berendezés 10-12 kt gyártá
si hulladék megsemmisítésére alkalmas.

1982. január 27-én hunyt el Gerecs Árpád vegyészmér
nök, akadémikus, egyetemi tanár. Kutatásai szén
hidrátkémiai kérdések megoldását segítették elő, hozzájá
rultak a gyógyszeripar fejlődéséhez. 1955-ben az ELTE 
Kémia Technológiai Tanszékének vezetője lett.
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1982. december 8-án hunyt el László Antal vegyész- 
mérnök, egyetemi tanár. Nemzetközi hírű művelője és 
egyik elismert rendszerbe foglalója volt a vegyészmérnö
ki tudománynak. 1964-66 között a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem (ma: Veszprémi Egyetem) rektora volt.

25 éve

1977-ben készült el a Tiszaújvárost Kazincbarcikával ösz- 
szekötő, 52 km hosszú vezeték, amelyen évi 80 kt etilén 
szállítható a TVK-ból a BVK-ba (ma: BorsodChem Rt.)

1977. június 16-án avatták fel a Magyar Viscosagyár 
PAN II. üzemét. Ezzel a poli(akrilnitril)-szál gyártókapa
citás 11 kt/év-re bővült. A bővítés költsége közel 2 milli
árd Ft volt. A berendezéseket Olaszországból szállították.

1977-ben kezdte meg a Pest Megyei Műanyagipari Vál
lalat (PEMÜ) a poliuretán (PUR) elasztomer termékek 
gyártását.

1977. január 6-án hunyt el Gróf esik János vegyész- 
mérnök, a hazai szilikátipari kutatások egyik megindító
ja, a Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai Tanszékének 
professzora.

1977. július 14-én hunyt el Fehér Ödön vegyészmér
nök, gyógyszerkémikus. 1950-től a Gyógyszerkutató Inté
zet osztályvezetője volt. Szabadalma a Pentazocin nevű 
morfinpótló gyógyszerkészítmény.

30 éve

1972. februárjában kezdték meg a Tiszai Vegyi Kombi
nátban az Olefinmű építését.

1972-ben a TVK-ban elkezdődött a 12 m széles polietilén
fólia gyártása mezőgazdasági felhasználásra. Az évi 6 000 t 
fólia gyártására létesített üzem 61,6 millió Ft-ba került.

1972-ben megindult a termelés a Péti Nitrogénművek 
évi 10 millió db műtrágya-csomagoló polietilénzsák gyár
tására létesített üzemében.

1972-ben kezdett termelni a Péti Nitrogénműveknél a 
Rekonstrukció II. keretében létesített kettősműtrágya 
üzem. Az üzem 20,5% N-tartalmú, 20,5% P ,0 5-tartalmú 
szemcsézett műtrágyát állított elő. (Az üzem ma 34% N- 
tartalmú ammónium-nitrát műtrágyát termel.)

1972-ben helyezték üzembe a Tiszamenti Vegyiműveknél 
a 200 kt/év kapacitású kénalapon működő kénsavüzemet.

1972-ben a Nitrokémia Ipartelepeknél a Stollack AG 
osztrák cég licence alapján megindították a Dryvit hőszi
getelő homlokzatképező rendszer gyártását.

1972. novemberében a Budapesti Vegyiművek import 
hatóanyagból formált új zöldség-gyomirtószert hozott for
galomba Olitref márkanéven. A gyár szakemberei később 
kidolgozták a szer hatóanyagának, a triflouralin gyártás- 
technológiáját is.

1972. február 28-án hunyt el Zechmeister László ve
gyészmérnök, a budapesti Műegyetem, majd a pécsi egye
tem tanára. Az 1930-as évek végétől a pasadenai egyetem 
tanáraként az USA-ban dolgozott. Jelentősek a karoti- 
noidokkal és a cellulóz fokozatos lebontásával kapcsola
tos kutatásai. A kromatográfiás módszerek alkalmazását 
korszerűsítette és széleskörűen kiterjesztette.
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1972. március 25-én hunyt el Pacsu Jenő vegyész, 
egyetemi tanár. 1930-ban áttelepült az USA-ba, ahol a 
princetoni egyetemen a szerves kémia professzora lett. 
Szénhidrát- és textilkémiai kutatásokkal foglalkozott.

1972. július 23-án hunyt el Csajághy Gábor vegyész
mérnök, a Magyar Állami Földtani Intézet Vegyi Labora
tóriumának vezetője. Gyógyvizek és gyógyiszapok elem
zését végezte el.

1972. szeptember 2-án hunyt el Bognár János vegyész, 
a Miskolci Nehézipari Egyetem 2. sz. Kémiai Tanszéké
nek vezetője. Továbbfejlesztette az abszorpciós indikáto
rok elméletét.

1972. szeptember 16-án hunyt el Náray-Szabó István 
vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Fizikai-ké
miai, szervetlen kémiai, kristályszerkezettani kutatásokkal 
foglalkozott. Kristálykémia c. könyvét magyar kiadása 
után angolul és oroszul, Szervetlen kémia I-EQ. c. könyvét 
németül és angolul is kiadták.

40 éve

1962. szeptember 19-én indult meg a „Barátság I” kőolaj- 
vezetéken az orosz kőolaj szállítása.

1962-ben kezdett termelni a Borsodi Vegyi Kombinát 
(ma: BorsodChem Rt.) 6 0001/év kapacitású PVC-I. üzeme.

1962. január 19-én hunyt el Maucha Rezső kémikus, 
hidrobiológus, limnológus. Mint kémikus továbbfejlesz
tette Winkler Lajos vízelemzési módszereit; helyszíni 
vizsgálatokra félmikro módszereket dolgozott ki.

1962. január 20-án hunyt el Buzágh Aladár vegyész
mérnök, akadémikus, a magyar kolloidkémiai kutatás és 
oktatás megteremtője. Nevéhez fűződik az Ostwald- 
Buzágh-féle üledékszabály megállapítása és a szolstabili- 
tás-kontinuitás elméletének kidolgozása.

1962. január 20-án hunyt el Molnár Béla, a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár (Richter Gedeon Rt.) kutatóvegyésze. 
Gyógyszerkészítmények előállításának üzemi megvalósí
tásával foglalkozott. Nevéhez fűződik a világon egyedülál
ló anaerob B ]2-vitamin fermentációs eljárás kidolgozása.

1962. március 21-én hunyt el Be ke Dénes szerves kémi
kus, a Műegyetem Szerves Kémiai Tanszékének tanszék- 
vezetője. Az alkaloidkémia területén ért el számottevő 
eredményeket.

50 éve

1952-ben került forgalomba az első hazai gyártású kenőolaj 
minőségjavító adalék. Az M/A-4-1 jelű nafténszulfonsavas 
kalciumsó-adalékot dízelmotor-olajokhoz használták.

1952. június 8-án indították meg a Tiszamenti Vegyi
műveknél a piritbázisú kénsavgyár „A” üzemrészét.

1952. június 14-én a bánya és energiaügyi miniszter 
100.383/1952. sz. alapítási határozata elrendelte a zalai 
Aszfaltgyár (Zalai Kőolajipari Vállalat elődje) létesítését. 
A beruházás célja a Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat 
által termelt nyersolajból gázolaj, illetve bitumen előállí
tása volt.

* Az évfordulóról megemlékezünk jelen számunk 44. oldalán.

1952. július 29-én kezdte meg működését az Inotai Alu
míniumkohó.

1952 augusztusában kezdődött meg a Hajdúsági 
Gyógyszergyárban (Biogal elődje) az üzemszerű termelés. 
Az üzem ekkor kezdett penicillin gyógyszeralapanyagot 
gyártani.

1952. február 23-án hunyt el Gróh Gyula vegyész, 
egyetemi tanár, akadémikus. Számos kémiai tankönyvet 
írt, fehérjekutatással, reakciókinetikai, elektrokémiai vizs
gálatokkal foglalkozott.

1952. november 25-én hunyt el Vük Mihály vegyész, 
egyetemi tanár. Jelenős eredményeket ért el a szerves ké
mia, élelmiszerkémia területén.

60 éve

1942-ben kezdte meg a Honvédelmi Minisztérium által 
alapított Magyar Olaj (MOLAJ) Rt. a szőnyi kőolaj-fel
dolgozó gyár építését.

1942-ben Diósgyőrben a Chinoin telepet hozott létre, 
hogy Földi Zoltán és Kőnig Rezső eljárása alapján a papa- 
verin-gyártáshoz szükséges pirokatechint állítsanak elő a 
diósgyőri üzemek barnaszén kátrány vizéből.

1942. március 6-án hunyt el Ekkert László gyógysze
rész. Szerves vegyületek bromatometriás meghatározásá
val foglalkozott.

1942. május 15-én hunyt el Szarvasy Imre vegyészmér
nök, a Műegyetemen 1905-ben alapított Elektrokémiai 
Tanszék első professzora. Jelentősek elektrokémiai tanul
mányai, valamint az erdélyi metángáz kémiai hasznosítá
sára folytatott kísérletei.

70 éve

1932-ben különítette el Szent-Györgyi Albert paprika 
présnedvéből a C-vitamint nagyobb mennyiségben. 
Ugyanebben az évben igazolta az akkor még „hexuron- 
sav”-nak nevezett vegyület és a C-vitamin azonosságát.*

1932-ben a Chinoinban Földi Zoltán és munkatársai 
megoldották a papaverin szintézisét és üzemi előállítását.

1932. június 7-én hunyt el Petrik Lajos a Budapesti Ál
lami Felső Ipariskola kémia technológia tanára, 1907-től 
az iskola igazgatója. Kerámiai kutatásokkal foglalkozott.

75 éve

1927februárjában Schlattner Jenő javaslatot tett az általa 
kidolgozott technológia alapján kísérleti szénlepárló-telep 
létesítésére, amelyet 1930-ban Dorogon fel is építettek.

1927 márciusában hunyt el Neumann Zsigmond ve
gyész, a Kereskedelmi Törvényszék és a Szabadalmi Hi
vatal szakértője, a Magyar Chemikusok Lapjának első 
szerkesztője.

1927. szeptember 5-én hunyt el Schafarzik Ferenc geoló
gus, egyetemi tanár, akadémikus, a műszaki földtan, föld
rengéstan és hidrogeológia egyik hazai úttörője. 1891-től a 
Műegyetemen a technikai geológia magántanára, majd 
1904-től az Ásvány-Földtani Tanszék nyilvános, rendes ta
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nára. Kezdeményezésére alakult meg a Földtani Társulat 
Földrengéstani Bizottsága. Hidrológiai kutatásainak fő te
rülete a budai Duna-part és a budai hévizek hidrológiája 
volt. A Magyar Hidrológiai Társaság 1943-ban -  tiszteleté
re -  évenként kiosztásra kerülő Schafarzik-érmet alapított.

80 éve

1922-ben kezdték meg Balló Rudolf irányításával az Isola 
Művekben a nagyméretű műanyag idomdarabok sajtolási 
technológiájának kidolgozását.

1922-ben a Magyar Ruggyantaáru gyárban a cordfona- 
lak felhasználásával megkezdődött a „Cordatic” márkájú 
gumiabroncsok gyártása.

1922 márciusában indult meg a termelés a váci Kodak- 
gyárban, ahol ekkor még csak fotópapírt állítottak elő.

1922. március 6-án került sor Peremartonban az Ipari 
Robbanóanyaggyár (Peremartoni Vegyipari Vállalat) ün
nepélyes alapkő letételére.

1922. november 1-jén volt a Porcelán-Kőedény- és 
Kályhagyár Rt. alakuló ülése. Ez a gyár volt a „Gránit” 
Csiszolókorong- és Edénygyár jogelődje.

1922. május 11-én született Nyilasi János vegyész, az 
ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszékének pro
fesszora. Komplexkémiai kutatásokkal foglalkozott.

90 éve

1912-ben az Állatorvosi Főiskola járványtani laboratóriu
mát Phylaxia néven vállalattá alakították át. Ebben a labo
ratóriumban világviszonylatban is elsők között foglalkoz
tak a sertéspestis elleni szérum előállításával.

1912-ben Debrecenben megalapították a REX Gyógy
szervegyészeti Gyárat. Jogutódja a Debreceni Gyógyszer- 
gyár lett, amely 1960-ban egyesült a Hajdúsági Gyógy
szergyárral, BIOGAL néven.

1912. július 7-én a képviselőház törvényjavaslatot foga
dott el, hogy Debrecenben és Pozsonyban fokozatos fej
lesztés mellett tudományegyetemet alapítsanak. A tör
vény, mint az 1912. évi 36. törvénycikk jelent meg az Or
szágos Törvénytárban. A pozsonyi egyetemet az 1921. évi 
25. törvénycikk Pécsre helyezte át.

1912. március 8-án hunyt el Loczka József, a Magyar 
Nemzeti Múzeum ásványtárának vegyésze, majd labora
tóriumának vezetője. Számos ásvány és sok régészeti 
tárgy vegyelemzése mellett az ásványok kémiai szerkeze
tének megállapításával is foglalkozott.

100 éve

1902. január 16-án avatták a budapesti Műegyetemen az 
első műszaki doktort Zielinski Szilárd személyében.

1902. január 27-én helyezték üzembe a Hungária Ve
gyiművek zsolnai gyártelepén Magyarország első kontakt 
rendszerű kénsavgyárát.

1902-ben alakult meg a Vegyészeti Gyárosok Országos 
Szövetsége.

1902. október 27-én született Erdey-Grúz Tibor ve
gyész, az MTA főtitkára, később elnöke, egyetemi tanár,

mkl

volt felsőoktatási, majd oktatásügyi miniszter, a magyar 
elektrokémiai iskola megteremtője. Jelentős szerepe volt 
az egyetemi oktatási reformok kidolgozásában, valamint 
az akadémiai kutatóhálózat létrehozásában. Kiemelkedő 
kutatási eredményeket ért el a hidrogén-túlfeszültség ér
telmezése, az elektrolitikus fémleválás, fémes kristályok 
elektrolitikus növesztése, fémek anódos oldódása, az ion
vándorlás jelenségeinek vizsgálata terén. Munkásságáért 
kétszer részesült Kossuth-díjban (1950, 1956). Könyvei a 
fizikai kémia oktatásának alapvető műveivé váltak, töb
bek között: Elméleti fizikai kémia I-III. (Schay Gézával, 
Bp., 1952, 1954, 1962), Fizikai kémiai praktikum I II. 
(Proszt Jánossal, Bp., 1965), Elektródfolyamatok kineti
kája, Bp., 1969., A fizikai kémia alapjai, Bp., 1972.

1902. március 12-én született Bartlia Lajos vegyész
mérnök, a hazai timföldipar egyik megalapítója. A Mo
sonmagyaróvári Timföldgyárnak 1934-től főmérnöke, 
1941-54 között igazgatója volt. Irányítása alatt kezdődött 
meg az Almásfüzitői Timföldgyár létesítése is.

1902. december 12-én született Bruckner Zoltán ve
gyészmérnök, a Hungária Gumigyár 1944-55 között volt 
igazgatója. Zemplén Géza munkatársaként részt vett a 
szénhidrátok szerkezetének kutatásában. A későbbiekben 
a Gumiipari Kutató Intézet igazgatója volt.

110 éve

1892-ben kezdődött meg a termelés a Hungária Műtrágya, 
Kénsav- és Vegyiipar Rt. műtrágyagyárában. A részvény- 
társaságot 1890-ben alapították Magyar Általános Kén- 
sav-, Műtrágya- és Vegyipari Rt. néven. A névváltozásra a 
termelés megindulásának évében, 1892-ben került sor. 
Mezőgazdaságunk műtrágyafogyasztása korábban egé
szen csekély volt, ezért szükségessé vált egy szuperfosz- 
fátgyár létesítése. A növekvő műtrágyatermelés több kén
savat igényelt. Az 1890-es években kezdődő és egyre fo
kozódó műtrágyafelhasználás, valamint az osztrák konku
rencia elleni küzdelem nagyipari fejlődést eredményezett 
Magyarországon is. A szükséges kénsavat a szomolnoki 
kénkovand (pirít) feldolgozásával állították elő.

I. kép. Erdey-Grúz Tibor (1902-1976)
Olajportré a Magyar Vegyészeti Múzeum arcképcsarnokában. 

Korányi Mária festménye
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1892. január 5-én alakult meg a Királyi Magyar Termé
szettudományi Társulat „Chemia-ásványtani” szakosztá
lya. Elnökökké Than Károly és Szabó József egyetemi ta
nárokat, alelnökökké Wartha Vince műegyetemi tanárt és 
Schmidt Sándor egyetemi tanárt, jegyzővé Ilosvay Lajos 
műegyetemi tanárt választották.

1892. január 9-én született Knapp Oszkár vegyészmér
nök. Az üveg- és kerámiatechnológia egyik legnevesebb 
magyar szakértője volt.

1892. január 25-én hunyt el Berde Áron kolozsvári 
egyetemi tanár, akadémikus. Stöckhardt könyve alapján 
1849-ben „A chemia iskolája” címen tankönyvet írt.

2. kép. Proszt János (1892-1968)

1892. február 6-án született Proszt János vegyész, aka
démikus, egyetemi tanár. Pályáját Buchböck Gusztáv mel
lett kezdte, majd 1913-ban egyéves berlini ösztöndíjat 
nyert el. Az I. világháborúban négy évig a fronton volt, 
1924-34 között a Soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola Vegytani Tanszékének tanára. 1934-ben József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, 
Kohó- és Erdőmémöki Karán tanár, majd 1948-tól nyug
díjazásáig az ekkor már Budapesti Műszaki Egyetemen 
tanszékvezető professzor. Tudományos kutatásai során az 
elektrokinetikus jelenségekkel és a szilikonok előállításá
val foglalkozott. A szilikonok kutatása terén elért eredmé
nyeiért munkatársaival, Lipovetz Ivánnal és Nagy József
fel együtt 1953-ban Kossuth-díjat kapott. Úttörője volt a 
hazai polarográfiai kutatásnak. Társszerzője volt a „Fizi
kai kémiai praktikum” (Erdey-Grúz Tiborral, 1934, 1965) 
és az „Általános és szervetlen kémia” (Lengyel Bélával, 
Szarvas Pállal, 1954) c. műveknek. Tudománytörténeti 
munkáiban feltárta a XVIII. századi Selmecbányái kémia 
oktatás eredményeit. „A selmeci Bányászati Akadémia, 
mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban” 
(Sopron, 1938) c. könyve a kémiatörténet kutatás pótolha
tatlan forrásmunkája. Tudományos kutatásai mellett sokat 
tett a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum létesítéséért, 
majd gyűjteményeinek gyarapításáért.

3. kép. Nendtvich Károly (1811-1892)

1892. júl. 5-én hunyt el Nendtvich Károly orvos, akadé
mikus, a József Ipartanoda, a Későbbi Műegyetem első 
kémia professzora. 1848-ig a pesti Tudományegyetem 
Kémiai Intézetét vezette, ahol 1848. április 4-én ő tartotta 
az első magyar nyelvű kémiai egyetemi előadást.

1892. július 8-án született Loczka Alajos egyetemi ta
nár. A kémia magyar nyelvű didaktikai irodalmával fog
lalkozott.

120 éve

1882. február 17-én Schottola Ernő' gumigyárat alapított, 
amely 1890-ben osztrák-magyar részvénytársasággá alakult 
át Magyar Ruggyantaárugyár Rt. néven. A Schottola-féle 
gumiüzem volt a mai Taurus Gumiipari Vállalat jogelődje.

1882-ben jelent meg a Fabinyi Rudolf által szerkesztett 
„Vegytani Lapok” első száma. Ez a lap volt az első ma
gyar nyelvű kémiai folyóirat. Kolozsváron a tudomány- 
egyetem vegytani intézetében adták ki és havonta jelentet-

V E G Y T A N  I L A P O K .
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4. kép. A Vegytani Lapok I. kötetének címoldala
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ték meg. Eredeti hazai közlemények mellett a külföldi ké
miai szakirodalmat kivonatban közölte. Hét évfolyamá
nak megjelenése után pénzügyi nehézségek miatt 1889- 
ben megszűnt.

1882-ben adták ki a Magyar Tudományos Akadémia III. 
osztályának folyóiratát: a „Mathematikai és Természettu
dományi Értesítő”-t.

1882-ben létesítették a Magyar Királyi Vegykísérleti In
tézetet, amelynek első igazgatója Liebermann Leó volt.

1882-ben alapították a fiumei kőolaj-finomító Rt.-t, ha
zánk legjelentősebb XIX. századi finomítóinak egyikét.

1882-ben kezdte meg a zalatnai királyi fémkohó a szén- 
kéneg gyártását. Ez az 5-600 t/év kapacitású üzem az 
egész Monarchiában egyedül állított elő ebben az időben 
szénkéneget, amelynek nagy jelentősége volt a filoxéra el
leni védekezésben.

1882. június 12-én született Austerweil Géza vegyész
mérnök. Az I. világháború idején több olcsó szükségeljá
rást dolgozott ki lakkok és zsiradékok előállítására, majd 
az 1930-as években Franciaországban az ioncserélő anya
gok kutatásával és F. Joliot-Curie mellett uránizotópok 
vizsgálatával foglalkozott.

125 éve

1877. március 24-én hunyt el Preysz Móric, a pesti reális
kola tanára. 1861-ben a Természettudományi Társulat elé 
terjesztette eljárását, amellyel meggátolható a bor utóerje
dése, ha zárt edényben 70-80 °C-ra melegítik, majd légmen
tesen elzárják. Ezzel megelőzte Pasteurt, aki azonos, ma 
„pasztőrözés” néven ismert eljárását 1865-ben tette közzé.

1877. április 27-én született Száhlender Lajos gyógy
szerész, egyetemi tanár, lapszerkesztő. Than Károly mel

lett volt tanársegéd és Winkler Lajosnál asszisztens. Élel
miszerkémiai vizsgálatokat dolgozott ki. Az 1940-ben 
megjelenő Kémikusok Lapjának főszerkesztője, a Termé
szettudományi Társulat vezetőségi tagja volt.

1877. november 28-án hunyt el Fleischer Antal kémi
kus, egyetemi tanár. 1872-ben az akkor alapított Kolozs
vári Tudományegyetem Vegytani Tanszékének tanárává 
nevezték ki. A gyógyszerészképzés terén elért eredményei 
elismeréséül 1875-ben a magyarországi Gyógyszerész
egylet tiszteletbeli tagjává választotta.

1877. december 30-án született Doby Géza Károly nö
vény-biokémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. Hazai és 
külföldi egyetemeken kémiát, mezőgazdasági kémiát, nö
vényvédelmet adott elő. Az enzimrendszereknek a növé
nyek élettani folyamataira gyakorolt hatását vizsgálta.

200 éve

1802-ben Pozsonyban a Festetich palotában Winzler And
rás gépész házi gázvilágítást épített ki.

1802-ben hunyt el Mátyus István orvos az erdélyi ás
ványvizek első elemzője. 1766-ban megjelent Diaetetica 
c. könyvében ő közölt először a köznép számára is érthe
tően magyar nyelvű beszámolót kémiai elemzésekről.

1802-ben született Hutter József szappan gyáros. Üzeme 
a Hutter-féle Szappangyár egyik jogelődje volt a Caolá
nak. Elsőként vezette be hazánkban az üzleti árusítást eb
ben a szakmában.

250 éve

1752-ben Urbano Arnoldt és Társai Fiúméban építették 
meg az ország és a monarchia első cukorfinomítóját.

TÁJÉKOZTATÓ
a VDSZ „Vegyész” Alapítvány Kuratóriumának kiírására „A környezetkímélő termékek és termelési eljárások a 

versenyképesség javításáért” témakörben beérkezett pályázatok elbírálásáról

A bíráló bizottság ülését 2001. november 30-án tartotta.
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A kémiatudomány magyar klasszikusai
SZERKESZTI: GÁL MIKLÓS

A megfigyelés ereje*____________________________
FODOR GÁBOR**

Tartalom

A tudományos problémák megoldásában a megfigyelés 
gyakran meghatározó szerepet játszik. A közlemény en
nek példáit mutatja be.

A huszadik században, főként annak második felében a 
szerves kémia egyre inkább egzakt tudománnyá fejlődött. A 
komplex molekulák szerkezetének felderítése -  ami hagyo
mányos eszközökkel különösen fáradságos feladat -  nagy
mértékben felgyorsult az izolálás és elemzés új hatékony 
módszereinek megjelenésével. Hatékony új kromatográfiás 
módszerek lehetővé tették a vegyületek tiszta állapotban tör
ténő gyors izolálását. A spektroszkópiai (főként az NMR és 
tömegspektroszkópia) módszerek együttes alkalmazása ré
vén többnyire fölöslegessé váltak a fárasztó lebontási vizsgá
latok. A napjainkban lehetséges gyors szerkezetfelderítés 
nagymértékben segítette a szerves szintetikus kutatást és az 
új szintetikus módszerek kifejlődését. Új elméletek megjele
nése is lendületet adott a szerves kémia fejlődésének. A tizen
kilencedik században összegyűlt számos ismeret fejlesztőleg 
hatott a régebbi szerkezet-elméletre. Bizonyos szerves ve
gyületek oldatának megfigyelt optikai aktivitása antipódok 
Pasteur által végzett elválasztását tette lehetővé, valamint Le 
Beit és van ’t Hojfot a szénatom tetraéderes vegyérték-orien
tációjának felismerésére vezette. Századunk talán még gaz
dagabb fontos új elméletekben, melyek szerves kémiai isme
reteink minőségileg új szintjét jelentik. Például Lapwortli, 
Robinson és Ingold munkássága a szerves vegyületek és re
akcióik elektronelméleti alapon történő vizsgálatában először 
tette lehetővé az indukció helyett a dedukció alkalmazását a 
szerves kémiában, új reakciók elméleti alapon történő meg
jóslásában. A Pauling és Wheland által kifejlesztett rezonan
ciaelmélet megoldotta a molekulák számos sajátságának ér
telmezését. Parton új elmélete hozzásegített a kémiai reakti
vitásnak a molekulák konformációja alapján történő megjós
lásához. Ezek az eredmények jelentették a modem konfor
mációs analízis kezdeteit. Woodward és Hoffinann molekula- 
pályák szimmetriaviszonyaival kapcsolatos elmélete és sza
bálya a szerves kémiai átalakulások széles körére vonatkozó
an megjósolja a kémiai reaktivitást (vagy annak hiányát). 
Bízván ezen és más elméletek fontosságában, meg kell, hogy 
állapítsuk, hogy ezek mindig elemző megfigyeléseken ala
pultak, s hogy várt, vagy váratlan jelenségek megfigyelése 
továbbra is a szerves kémikus hatékony eszköze maradt.
*Reprinted írom Tetrahedron, Vol 55, Gábor Fodor, The power of obser- 
vation, pp. 7391-7404, Copyright (1999) with permission from Elsevier 
Science. A Szerkesztőség köszönetét fejezi ki az Elsevier Science-nek, 
hogy térítésmentesen hozzájárult a cikk magyar fordításának 
közléséhez. Fordította és sajtó alá rendezte Tóth József, ERCOM Kft., 
Budapest.
**A szerkesztőség a közelmúltban külföldön elhunyt (nekrológ: Magy. 
Kém. Lapja 56, 46, 2001) világhírű magyar tudós emlékének kíván 
adózni a fordítás megjelentetésével.

1. Nem várt m egfigyelések példái

Régóta köztudott, hogy a citrusfélék fogyasztása kivédi a 
skorbut kialakulását, de minden próbálkozás az aktív skorbut- 
ellenes hatóanyag (C-vitamin) izolálására sikertelen maradt. 
Ökör-mellékvesekéreg tanulmányozása során Szent-Györgyi 
Albert sikeresen izolált kis mennyiségben egy kristályos cu
korszerű anyagot, melyet hexuronsavnak nevezett. E vegyü- 
let hatékony redukálószer volt, az ezüst-nitrátot redukálta, jel
lemző színreakciót adott orcinollal és ferri-kloriddal; s ami a 
legfontosabb, skorbut-kivédő hatással rendelkezett [1]. Saj
nos, az izolált mennyiség túl kevés volt részletes kémiai és bi
ológiai vizsgálatokhoz. Egy étkezésnél a Magyarországon 
fontos terméket, zöldpaprikát szolgáltak fel Szent-Györgyi- 
nek. Miután acélkéssel felvágta a zöldpaprikát (szerencsére 
az idő tájt nem használtak rozsdamentes kést), a penge élén 
Szent-Györgyi ugyanazt az elszíneződést vette észre, amelyet 
a hexuronsav ferri-kloriddal adott. A megfigyelés arra kész
tette, hogy vizsgálja meg a paprikát, vajon tartalmaz-e hex- 
uronsavat? Másnap kipréselt néhány kilogramm zöldpapri
kát. A nyert lé erős ferri-klorid tesztet mutatott. Gondos eljá
rással a léből jelentős mennyiségű kristályos vitamint izolált. 
(Végül néhány kilogrammot állított elő.) Szent-Györgyi meg
felelő mennyiségű izolált terméket küldött W. Norman 
Hawortlmak, aki tisztázta a C-vitamin kémiai szerkezetét. 
1937-ben mindkét tudós Nobel-díjat kapott. így Szent-Györ
gyi egy jellegzetes színreakció véletlen megfigyelésével jól 
szolgálta egy lényegesen fontos vitamin kutatását.

Cope és munkatársai különböző (dialkilvinil)-alkil- 
ciánecetészter származékokat állítottak elő, melyek desztil- 
lációval történő tisztításkor stabilisnak mutatkoztak. Amíg 
1 Hgmm-en történő desztilláció során az (1-metilpropenil)- 
allil-ciánecetsavetilészter (1) változatlan maradt, addig 16 
Hgmm-en desztillálva a terméknek mind a forráspontja, 
mind a törésmutatója megnövekedett [2] a kiinduló anyagé
hoz képest. Az értékek váratlan emelkedése azt sugallta 
Copenek, hogy vegyülete (1) termikus behatásra új moleku
lává alakult. Valóban, a hosszabb hevítés az (1) vegyületnek 
egy magasabban forró izomerré történő teljes átalakulását 
hozta. A törésmutató növekedése arra a feltételezésre vezet
te Copet, hogy az új izomerben konjugált rendszer alakult 
ki. Mind a lebontás, mind a szintézis a (2) szerkezetet iga
zolta. Cope az izomerizációra gyűrűs mechanizmust java
solt, melyet későbbi vizsgálatokkal alátámasztott (7. ábra).

Napjainkban a Cope-átrendeződés széles körben alkal
mazott, intenzíven tanulmányozott reakció. Egy jó  szemű 
kutató elemző megfigyelése vezetett a fenti átrendeződés 
felismeréséhez.

Egy nem várt jelenség pontos megfigyelésének újabb 
példáját R.B. Woodward [3] szolgáltatta klasszikus kloro
fillszintézisének kidolgozása során. Woodward és munka-
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1. ábra

társai előállították a purpurint (3) és azzal a feladattal ke
rültek szembe, hogy ezt a vegyületet (4) vegyületté alakít
sák. A (3) vegyület átkristályosítása céljából az oldatot éj
jelre az ablak mellé helyezték. Másnap Woodward az ol
dat lényeges színváltozását észlelte. A jelenséget azonnal 
úgy értelmezte, hogy a fény és levegő hatására az öttagú 
karbociklusos gyűrű felnyílt („relieving strain”) és a kulcs 
intermedier ketoészter-aldehid (4) keletkezett (2. ábra). 
Mondhatjuk, hogy ez az eredmény puszta véletlen, de sze
rencséjük csak olyanoknak van, akik képesek értékes 
megfigyelésekre.

2. ábra

Érdekes eset fordult elő egy reakció kapcsán, mely lényeges 
volt a tetraciklin-totálszintézis egyik változata befejezéséhez. 
Az előző években az anhidrotetraciklin (5) (hozzáférhető G. 
Stork totálszintézise útján) fotooxidációját több laboratóri
umban vizsgálták, és azt találták, hogy csupán csekély 
nyeredékkel játszódik le. Az oxidáció eredményes lefutásá
nak egyetlen bizonyítéka a nyers termék ultraibolya viselke
désének megfigyelése során adódott. A kevéssé gyümölcsö
ző eredmények alapján a tetraciklin-szintézis ilyen megköze
lítését elvetették. Közel 25 évvel később H. G. Wasserman és
A.l. Scott [4] együttműködésük során azt tapasztalták, hogy 
az említett fotooxidációs reakció közel kvantitatív 
nyeredékkel keresztülvihető, ha a kiinduló anyagot meghatá
rozott ideig tesszük ki szinglet oxigén hatásának (2. ábra).

Az 'O , oxidáció termékét, a 6-dezoxi-6-hidroperoxi- 
5a,lla-dehidrotetraciklint (6) katalitikusán hidrogénezték 
és kromatográfiás tisztítás után tiszta tetraciklint (7) nyer
tek, 49 %-os össznyeredékkel.

2. Kémia az olvadáspont-kapillárisban

Elméleti ismeretek és modem fizikai módszerek képessé 
teszik a szerves kémikust, hogy szerkezeti kérdésekre rö
vid idő alatt sokkal gyorsabban feleljen, mint valaha. A 
szerves kémia, a tudomány fejlődését segítő mérhetetlen 
kísérleti erőfeszítéssel érte el napjaink magas szintjét és 
válaszolta meg a legkomplikáltabb szerkezeti kérdéseket, 
még mielőtt az új műszeres vizsgálati módszerek megszü
lettek. Hogyan történhetett ez?

mkl

3. ábra

Az egyes kutatók alkotókészsége és a laboratóriumban vég
zett megfigyelések adták a fejlődés lehetőségeit. A múltban 
egyszerűbb szerves molekulákat vizsgáltak különböző 
okokból. E célból a szerző tudományos pályafutásának már 
igen korai szakaszában fizikai módszereket alkalmazott. 
1936-37-ben, amikor e módszereket még nem alkalmazták 
széles körben a szerves kutatásban, a szerző együttműködött 
a spektroszkóposokkal a szerkezeti és mechanizmus-kérdé
sek megoldásában. Egyik ilyen volt a nitronok nyílt, vagy 
gyűrűs szerkezetének kérdése, melyet UV spektroszkópia 
segítségével [5] tisztáztak a nyílt szerkezet igazolásával.

A szerző az általa vizsgált kérdések legtöbbjében azonban 
zömmel a hatékony megfigyelésekre támaszkodott, melyeket 
elméleti megfontolásokkal kapcsolt össze. Napjaink hallga
tója aligha használja az olvadáspont-meghatározást úgy, 
ahogy azt alkalmazták a múltban vegyületek jellemzésére és 
azonosítására. Ezzel kapcsolatban hadd említsem az olvadás
pont-meghatározás fontosságának egy korai klasszikus pél
dáját. Ez a Bachmann, Colé és Wilds-féle [37] equilenin szin
tézis során előállított I. oxalilszármazékkal kapcsolatos. Egy 
utalás szerint: „A fontos háromgyűrűs P-ketoészter interme
dier csupán az I. oxalil prekurzor dekarbonilezése útján volt 
elérhető ... Wilds megfigyelte, hogy ha I. olvadáspontját nát- 
ronüveg-kapillárisban határozták meg, bomlás következett 
be, szemben azzal az esettel, ha pyrexkapillárist használtak. 
Ha a dekarbonilezési reakció során porított nátronüveget al
kalmaztak, az átalakulás sikeres volt és a szintézis folytató
dott.” Itt a CO vesztés nyilván az alkálikus körülmények közt 
következett be, mint ez alább látható (4. ábra).

Pályafutásom alatt az olvadáspont (op.) kapilláris és az olva
dáspont-meghatározás -  annak megfigyelése, hogy mi törté
nik a mikromennyiségű kristállyal az op. kapillárisban -  
hozzásegített számos kémiai átalakulás észleléséhez és a ke
letkezett termék szerkezetének értelmezéséhez. Időrendileg 
az első példa a dietilstilbösztrol szintézisével kapcsolatos 
kutatás során történt. Ezek a vizsgálatok a budapesti Chinoin

38 2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM



Gyógyszergyár laboratóriumában folytak a II. világháború 
alatt. A kutatás célja a dietil-stilbösztrolnak a régebben leírt 
eljárásoktól független szintézise volt. A szerző első elképze
lése a para-metoxi-propiofenon azinjának (8) termolízise 
volt, hogy a N2 vesztés során keletkezett gyökök kapcsoló
dása révén egy lépésben dietil-stilbösztrol-metiléter kelet
kezzék. Ez a megközelítés azonban sikertelen volt.*

Az azinok igen stabilis vegyületek; magas olvadásponttal 
bírnak és a pirolitikus körülmények túl durvák ahhoz, hogy 
az általunk kívánt irányba egyértelmű átalakulás történjék. 
Ezért az azint a megfelelő hidrazinszármazékká (9) hidrogé
neztük. A nyert olajat levegőn hagytuk állni, melynek során 
kristályossá vált. Frakcionált kristályosítással két terméket 
nyertünk. Egyik 75-77 °C, másik 58-65 °C olvadásponttal 
bírt. Az op. kapillárisban mindkét anyag érdekesen viselke
dett: a főtermék élesen 75-77 °C-on olvadt és további heví
tés során újraszilárdult, majd 140 °C körül ismét megolvadt. 
Ezután egy nagyobb mennyiséget hevítettünk: ennek átkris- 
tályosítása során nyert első tennék 144 °C-on, egy második 
termék 55 °C-on olvadt. Ezt az eredményt úgy értelmeztük 
[6,7], hogy a hidrazinszármazék (9) levegőn alifás azove- 
gyületté (10) és (ll)-é  oxidálódott, melyek ezután nitrogén
vesztéssel tennikus bomlást szenvedtek. A keletkezett gyö
kök a mező és racém p,p’-dimetoxi-3,4-difenil-hexán (12) 
és (13) molekulák keverékévé egyesültek (5. ábra).

5. ábra

(Az azovegyületek sztereoizomer szerkezetét 1943-ban UV 
spektroszkópia segítségével igazoltuk, kimutatva a N -N kro- 
mofór 358 mp-nál megjelenő elnyelését. Ezek voltak valószí
nűleg az első alifás azovegyületek, melyeket UV speküoszkó- 
piai módszerrel vizsgáltak [8].) Véletlen összeesésként azon a 
napon, amikor termolízis eredményeinket nyertük, megkaptuk 
a The Láncét 1939. augusztusi számát (Magyarországra ez de
cember 1-jén érkezett), melyből megtudtuk, hogy anetol (p-1- 
propenilanizol) jódhidrogénsavas hevítéssel kis mennyiségű, 
szennyezett 3,4-di-p-hidroxifenil-hexánt [9] szolgáltatott. E 
difenol visszametilezése [10,11] egy dimeülétert szolgáltatott, 
melynek olvadáspontja - 144 °C - az általunk szintetizált 3,4- 
di-p-metoxifenilhexán olvadáspontjával megegyezett.

*Napjainkban „flash photolysis” segítségével lehetséges volna.
**Crowfoot és Carlsile a mező szerkezetet röntgendiffrakció segít
ségével határozták meg.

Ezen túlmenően az általunk előállított termolízister- 
méknek (metanolos kálium-hidroxiddal végzett) 
demetilálása során szintén a mező** 3,4-di-p-hidroxi-fenil- 
hexánt kaptuk, mely hatékony ösztrogénnek [9] mutatko
zott, „hexösztrol” néven szerepelt és az általunk eredetileg 
megcélzott stilbösztrolnál hatékonyabbnak mutatkozott, 
így egy érdekes olvadáspontbeli sajátság megfigyelése egy 
gyógyászati szempontból értékes [13] szintetikus ösztrogén 
gyakorlati vonalon hasznos előállításához vezetett.

Egy másik példa, melyben az op. kapilláris egy 50-60 évig 
létező rejtély tisztázásában segített, a szteroid-5,6-dibromi- 
dok szerkezetének kérdése volt. Napjainkban talán furcsának 
hat, hogy a tudományos világ mintegy 60 évig vitatkozott 
azon, vajon a koleszterin-benzoát brómozásakor keletkező 
gyönyörű kristályos anyag, mely 134 °C-os olvadásponttal és 
[ajjj = -39° forgatási értékkel rendelkezik, dibróm-dikolesz- 
tanil-dibenzoát, vagy monomer monobromjd szerkezettel jel
lemezhető. A szerző vitatta mindkét szerkezetet, (6. ábra. A 
vagy B) amikor főnöke, Dr. Földi Zoltán erre a problémára

6. ábra

irányította figyelmét azzal a céllal, hogy megkísérelje oxidál
ni a vegyületet és ezzel a szteroid hormonok új területére jus
sanak, azaz a szteroid oldallánc lebontásával olyan termékek
hez, melyek továbbalakíthatók az ismert szexuálhor- 
monokká, tehát dehidro-epiandroszteronná, majd tesz- 
toszteronná. Ezért nagy gyakorlati fontossága volt ennek az 
oxidációnak. Eredetileg 1891-ben Obermüller [14] figyelte 
meg, hogy ha koleszterin-benzoátot szén-diszulfidban bróm- 
mal reagáltatott, amorf tennéket kapott, melynek átkristályo- 
sításával 138 °C-on olvadó anyaghoz jutott. A 120 °C-on, le
forrasztott csőben Carius-féle bróm-meghatározási módszer
rel végzett meghatározás a monobróm-koleszterin-benzoát, 
ül. a dibróm-dikolesztanil-dibenzoát számított brómtartalmá- 
nak felelt meg.

20 évvel később Dorée és Orange leírta [15], hogy kolesz
terin-benzoát brómozása során két vegyület keletkezik. Ezek 
olvadáspontját 138 °C ill. 169 °C-nak találták és az első az 
Obermüller által megfigyelt vegyülettel azonosnak tűnt. 
Ezért úgy gondolták, hogy az egyik a monobróm-koleszte
rin-benzoát, a másik a dibróm-dikolesztanil-dibenzoát.

Angliában Petrow [16] megállapította, hogy mindkét 
brómkoleszterin-benzoát-származék képződik és közölt 
egy molekulasúlyt, mely kétszerese volt a koleszteril-ben- 
zoát-monobromid számított mólsúlyértékének. Hogy a za
var még növekedjék, Petrow a 138 °C olvadásponttal ren
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delkező anyaghoz a dibróm-dikolesztanil-dibenzoát szer
kezetet rendelte.

Minthogy e dolgozat szerzőjének kétségei voltak fent le
írtak helyességét illetően, megkísérelte a 138 °C-ú termék 
jégecetben végzett krómsavas oxidációját. Megfigyelvén e 
termék rendkívül rossz jégecetbeni oldékonyságát, feltéte
lezte, hogy a vegyület egyáltalában nem oxidálódik. így né
hány nap után, míg megkísérelte a származék szuszpenzió
ban végzett oxidációját, a 138 °C olvadáspontú, [a]jj = -38° 
forgási értékkel rendelkező kristályos kiinduló anyagot ki
szűrte. Az oldószer eltávolítása után, a kiinduló anyagtól el
térő kristályos terméket nyert 168 °C olvadásponttal és [a]£j 
= +64° forgatási értékkel. Ez az olvadáspont hasonlított 
Dorée és Orange [15] második vegyületéhez. Dr. Wessel F. 
a Chinoin Analitikai Laboratóriumában brómmeghatáro- 
zásnak vetette alá az utóbbi vegyületet, a Carius-féle meg
határozási módszer leforrasztott csőben 300 °C-on (a koráb
ban megkísérelt 120 °C helyett) olyan százalékos brómtar- 
talmat adott, mely pontosan megfelelt a dibróm-koleszte- 
rin-benzoát számított bróm értékének: azonos értéket talál
tak a 138 °C olvadáspontú kiinduló anyag brómtartalmára 
is. Ezek az adatok mind az A, mind a B szerkezet lehetősé
gét kizárták. A szerző az alacsonyabban olvadó származék 
gondos olvadáspont meghatározását elvégezve azt találta, 
hogy az olvadáspont fölött lassú melegítés során az 
ömledék ismét megszilárdul és 168 °C-on véglegesen meg
olvad. Azt állapította meg, hogy mind a kiinduló anyag, 
mind a magasabban olvadó termék a dibróm-koleszterin- 
benzoát sztereoizomer módosulatai. Minthogy ez az átala
kítás kiváltható volt a magasabban olvadó, jobbra forgató 
izomerből kiindulva is (az ismét megszilárduló ömledék 
mindkét izomert szolgáltatta), a szerző igazolta a folyamat 
reverzibilitását, s minthogy a folyamatot az optikai forgató
képesség irányának megfordulása kísérte, a folyamatot 
„mutarotáció”-nak nevezte. így az olvadáspont meghatáro
zás, a forgatóképesség értékek mérése és pontos analízis se
gítettek egy mítosz eloszlatásában, ami több mint 50 éven 
át [17] létezett. Az alkalmatlan brómanalízis és pontatlan 
molekulasúly hibás szerkezeti hozzárendelést, hibás mole
kulaalkat feltételezését eredményezte. A mutarotáció hoz
zásegített bennünket a mindaddig ismeretlen jobbra forgató 
diasztereomer előállításához a balra forgató dibróm-kolesz- 
terin-acetát megolvasztása segítségével. Az új izomer sok
kal jobban oldódott jégecetben és ezért homogén oldatban 
igen jó nyeredékkel volt oxidálható dehidro-andoszteron- 
acetát-dibromiddá. Ez utóbbi szokott módon debrómozva 
és dezacetilezve a dehidroepiandoszteron hormon előállítá
sát eredményezte.***

A koleszterin-benzoát-dibromid mutarotációjának meg
figyelése tudományos szempontból a két dibromid 
sztereoizomerizációjának felismeréséhez vezetett. 
Polarimetriás mérés segítségével 79 % jobbra forgató és 
21 % balra forgató módosulat egyensúlyi jelenléte volt 
megállapítható. Ezt a kölcsönös átalakulást különböző ol
dószerekben polarimetrálással vizsgáltam és a jelenséget 
sokkal részletesebben leírtam az Acta Chimica Hungari- 
ca-ban [18]. A cikk Saul Winstein és Derek Barton figyel
mét erre a problémára irányította.
***Noha ez a munka már 1942-ben találmányi bejelentésre került, a 
háború késleltette a szabadalom megadását Ausztriában például 1949-ig 
(Chinoin; 164.549 sz. Osztrák Szabadalom).
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A meglepő egyensúly kialakulásának jelenségét Win
stein és Grob [19] szomszédcsoport kölcsönhatásként fog
ta fel, ahol az egyensúly gyűrűs bromónium-bromid inter
medieren keresztül alakul ki. Barton [20, 27] a jelenséget 
úgy tekintette, mint annak példáját, amikor a diaxiális ki
netikai termék -  nagy valószínűséggel bromónium-ionon 
keresztül -  a termodinamikailag stabilisabb diekvatoriális 
formává, 5,6-dibróm-koprosztanil-benzoáttá alakul. Ezt 
az eredményt Barton érdekes példának tekintette a kon
formációs elmélet kialakítása során. Ebben az esetben a 
kolesztángyűrűnek a koprosztán vázzal szembeni vi
szonylagos stabilitása megfordul, mivel a kolesztán szár
mazék diaxiális, míg az egyensúlyi átalakulásban keletke
zett koprosztán származék diekvatoriális dibróm vegyület 
(lásd a 6. ábrát).

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a diasztereomerek 
egyensúlyi átalakulása új jelenségének felfedezése, alap
vetően az alacsonyabban olvadó dibrómszármazék 
ömledéke újrakristályosodásának megfigyelése révén vált 
lehetségessé.

Végezetül megjegyezzük, hogy sem a monobróm- 
koleszteril-benzoát, sem a dibróm-kolesztanil-dibenzoát 
nem létezett és 50 év tévedéseit el lehetett volna kerülni 
pontos megfigyelés segítségével.

Egy fontos átalakulás op. kapillárisban történt megfi
gyelésének harmadik példája 1952-ben következett be, 
amikor szerző sikeresen határozta meg a 3-tropanolok, 
tropin és pszeudotropin (addig ismeretlen) szin/anti konfi
gurációját. A döntő kísérletben a nortropin és norpszeu- 
dotropin N-acetil származékát vizsgálták (14 és 15). 
Mindkét amid adott kristályos amid hidrokloridot, melyek 
tipikusan erős savak voltak (vizes oldatuk poten- 
ciometriásan titrálható szabad sósavat tartalmazott). Az is
mert N-acetilnortropin hidroklorid [21] 100 °C körül ol
vadt, tiszta ömledéket adott, mely további hevítésre válto
zatlan maradt. Ezzel éles ellentétben azt találtuk [22], 
hogy az addig ismeretlen N-acetil-norpszeudotropin 
hidroklorid (14) kb. 70 °C-on olvadt, további hevítésre is
mét megszilárdult és végül 210 °C-on olvadt.

Ez a magasan olvadó termék csak gyengén volt savas 
karakterű, vagyis úgy viselkedett, mint egy normális 
ammóniumsó. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az 
N-acetil vegyület átalakult O-acetil izomerré. Az új ter
mék aminoészter hidroklorid (16) volt, O-acetil norpszeu- 
dotropin-hidroklorid. Ez az acetilvándorlás csupán áthida
ló intermedieren (17) keresztül játszódhatott le (7. ábra).

Ez az eredmény alátámasztotta a nitrogén és C-3 hidro- 
xil csoport térbeli közelségét; pszeudonortopin a szin, 
nortropin az anti sztereoizomer. Minthogy a nortropin me-

7. ábra
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tilezése tropint, a norpszeudotropiné pszeudotropint szol
gáltatott a C-3 hidroxilcsoport megváltoztatása nélkül, a 3- 
tropanolok konfigurációja tisztázódott. A térkémiái ered
mény -  hogy e vegyületek alfa ill. béta izomerek -  R.S. 
Cahn javaslatára általánosítást nyert a tropán alkaloidák 
széles körére. így egy olvadáspont-kapillárisban végrehaj
tott kísérlet egy izgalmas és fontos térkémiái probléma 
megoldásához vezetett. Természetesen az N—»0 acetilván- 
dorlás nem korlátozódott op. kapillárisra, Nickon és Fieser 
a későbbiekben közölte [23], hogy egy hasonló átrendező
dést N-benzoil-norpszeudotropin-nal, oldatban valósított 
meg.

Mindhárom példa azt mutatja, hogy egy mikromeny- 
nyiségű anyag átalakulása op. kapillárisban is megfigyel
hető. A megfigyelés az egyik leghatékonyabb eszköz a 
szerves kémikus fegyvertárában!

3. Feltevésekkel szembeni kritikus állásfoglalás

Sok év tapasztalata szerzőt arra tanította, hogy a hipotézi
seket kritikával kell kezelni. Az ún. dibrom-dikolesztanil- 
dibenzoát sok éven át élő mítoszának eloszlatása, amikor 
egy szerkezetet -  melynek képződését nem lehetett me
chanizmus-elképzeléssel értelmezni -  kétségbe vontak, 
pozitív élményt nyújtott számomra.

Más alkalommal, a szerző életében nem sokkal később 
a norefedrin és norpszeudoefedrin viselkedésében feltűnő 
különbséget figyeltünk meg. Ebben az esetben a konfigu
ráció vizsgálata nem volt szükséges, minthogy azt már 
tisztázták korábban. Néhai Kiss József és szerző azonban 
azt találták, hogy az N-acilefedrinek és N-acilpszeu- 
doefedrinek sósavas alkohol hatására lényegesen eltérő 
módon viselkednek. Az előbbi nem mutat NO acilvándor- 
lási készséget, míg a pszeudoefedrin-származékok 
(acil=acetil, benzoil, karbobenzoxi) gyors és teljes átala
kulással aminoészter hidrokloridokat szolgáltattak [24] (8. 
ábra). Ez idő tájt a C-C egyeskötés mentén fellépő szabad 
rotáció hipotézisét általánosan elfogadták, ezért a kolle
gák, akikkel a szerző az acilvándorlási reakció lefutásával 
kapcsolatban az egyik sztereoizomemél megfigyelt pozi
tív, a másiknál észlelt negatív tapasztalatait megvitatta, ál
láspontját kételkedve fogadták. Megjegyezték, hogy egy 
ilyen különbség éles ellentétben áll K. Freudenberg 
„Stereochemie” [26] című monográfiájában leírt követ
keztetésekkel, mely mű a legnagyobb gyűjteménye volt

****Egy hivatkozás bírálta az általunk adott térkémiái elemzést, megál
lapítva, hogy figyelmen kívül hagytuk a Curtin-Hammet-szabályt. Mint
hogy értelmezésünk fenti szabály megjelenését néhány évvel megelőz
te, nem vádolhatnak bennünket ennek mellőzésével. A Curtin-Hammet- 
szabály kimondja, hogy konformációs izomerek átalakulása során a 
nyert termékek relatív mennyisége független az alapállapot konformáci
ós megoszlásától. Fenti diszkusszió nem konformációs izomerekkel, ha
nem két disztereomer valószínű konformációjával foglalkozik. A nor- 
pszeudoefedrin-származék esetében a legalacsonyabb energiájú kon
former világosan modellezi az átrendeződéshez szükséges átmeneti álla
potot. Ezzel ellentétben a norefedrin származék esetében az átrendező
dés nyilvánvalóan nem következhet be a legalacsonyabb energiájú kon
former esetében. Ez utóbbi esetben a „skew” konformáció, melyben a 
hidroxil- és acilamino-csoport „gauche” (mely térállás az acilvándor- 
láshoz szükséges) helyzetű, sokkal magasabb energiaszintet képvisel, 
mint az alapállapotú konformer, így az átrendeződéshez magas energiá
jú átmeneti állapot szükséges. így az átrendeződés nem játszódik le.

azoknak a fontos sztereokémiái szabályoknak, melyeket 
az 1930-as években fogalmaztak meg. Az efedrint és 
pszeudoefedrint tárgyaló fejezetben Freudenberg és Ebei 
megjósolták, hogy soha nem lesz olyan kémiai reakció, 
melynek segítségével különbséget lehet tenni a két vegyü- 
let között, mivel a C-C egyeskötés mentén szabad a rotá
ció. Ha a szabad rotáció hipotézisét az NO acilvándorlás 
esetben alkalmazzuk, a hidroxil- és acilamino-csoport 
mind az efedrin, mind a pszeudoefedin acil-származékai 
esetében nyilvánvalóan eléggé közel kerülhet egymáshoz, 
hogy áthidalás jöjjön létre az N-acil (karbonil) szén és az 
OH-csoport között (melynek során az intermedier hidroxi- 
oxazolidin gyűrű felhasad és az O-acil amin hidroklorid 
keletkezik sósav hatására). Kollegáim kétségbe vonták 
megfigyelésünk és következtetésünk helyességét. Azon
ban kritikusaink nem ismerték fel -  ahogy Freudenberg 
sem -  hogy a két különböző aminoalkohol a két szomszé
dos szénatomon nagytérkitöltésű csoportokat (Ph és Me) 
tartalmaz, ami konformációs különbségeket eredményez 
(8. ábra).

W-acyl-(+)-nor-pseudo-ephedrine N-acyl-(-)-nor-ephedrine

acyl = acetyl, benzoyl, benzyloxycarbonyl

8. ábra

Ennek a különbségnek a logikus értelmezése a fend- és 
metilcsoportok szférikus taszításából adódik. Egyszerű tér- 
modellen látható, hogy mindkét sztereoizomer esetében a 
fenil- és metilcsoportokat transz orientációban tartalmazó 
(anti-parallel) konformáció a kedvezményezett (alacsonyabb 
energiaszint), e csoportokat „skew” orientációban tartalmazó 
konformációs állapottal szemben. A fenil- és metilcsoportok 
antiparallel orientációja az efedrin esetében a hidroxil és acil- 
amido csoportok antiparallel térbeli elhelyezkedését hozza, 
megakadályozván az acilvándorlást, míg a pszeudoefedrin 
(így a kloromicetin [25]) esetében a két utóbbi csoport 
„skew”-orientált, s így kedvezményezik az acilvándorlást (8. 
ábra). Ez a felismerés azt jelenti, hogy a kételkedés, melyet 
ébresztettünk a szabad rotáció hipotézisével szemben és új 
értelmezésünk beigazolódott****, különösen Barton szelle
mes konformációs analízisének fényében. Barton ezt a példát 
az alifás vegyületek konformációs analízisének elegáns kifej
lesztése során bizonyítékként használta [27].

4. A reaktivitás pontos modern elmélet alapján 
történő előrelátása

Természetesen hiba volna észre nem venni a dedukcióban 
állandóan növekvő lehetőségeket, melyet a szerves fizikai 
kémia fegyverzete tesz lehetővé.

Legkedvesebb emlékem ezen a vonalon például a szko- 
polamin konfigurációjának felden'tése, előző kísérletek újra

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM 41



értelmezésével. Ezt a térkémiái problémát három egymástól 
távoli laboratóriumban [28] csaknem egyszerre oldották meg 
a szkopin (18a) ismert átrendeződésének értelmezésével.

A szkopolamin (18b) alkaminja a szkopin (18a) - Ingóid 
elektronelmélete szerint - nukleofil szubsztitúció révén 
alakul oszcinná (19). Willstatter [29] helyesen adta meg a 
szkopin négy lehetséges térizomerjét, de tanítómesterének 
(A. Bayer) feszültségelmélete befolyásolta, amikor a 
szkopin (20) hattagú piperidin gyűrűjét planárisan ábrá
zolta. A Sachse-Mohr-elmélet megjelenése után, valamint 
miután W. Hiickel vizsgálta és bizonyította a cisz és 
transz dekalinban szereplő ciklohexán háromdimenziós -  
nem planáris -  szerkezetét, nyilvánvalóvá vált, hogy a 
szkopin (20) vázolt planáris piperidingyűrűt tartalmazó 
szerkezete nem tartható, különösen a konformációs analí
zis elméletének megszületése után. A kérdés az volt, ho
gyan lehetett igazolni ezt a szerkezetet? Ebben az esetben 
az ismert elektronelméleti és térkémiái törvényszerűségek 
dedukciója segítette a kémikust a szerkezet kérdésének 
helyes megoldásában. Meinwald, Cookson és a szerző 
1952-53-ban egymástól teljesen függetlenül felismerték, 
hogy a kérdés tisztázható az őszein (19) 3D modelljének 
elkészítésével. Ez utóbbi a szkopin alkálikus hasításának 
terméke. Ez a modell megmutatja, hogy az őszein 
tetrahidrofurán gyűrűje, mely áthidalja a szkopin hármas 
és hatos szénatomjainak távolságát, az endo állású hármas 
oxigénnek az exo térállású epoxid hátoldali nukleofil fel
nyitása útján keletkezett (9. ábra).

ho-7̂ -h

(a) R ■ H

(b) R *  S(-)-tropoyl

9. ábra

A  szkopin esetében tisztázott térkémia egyértelműen ki
terjeszthető a szkopolamin esetére. így a régi eredmények 
pontos értelmezése, a modem fizikai szerves kémia fényé
ben, további kísérletek nélkül képes volt megállapítani a 
szkopolamin hármas, hatos és hetes szénatomjainak kon
figurációját.

5. Az L-aszkorbinsav kémiájának felújítása

Sok évvel a C-vitamin felfedezése és szintézisének 
megvalósítása után, egy váratlan megfigyelés az érde
kes vegyület kémiájának új fejezetét nyitotta meg. 
Szent-Györgyi Albert, akivel szerző 1965-ben felújította

*****Borostyánkősavanhidridet azért adtunk a rendszerhez, hogy valame
lyik hidroxilcsoporttal hemiszukcinátot képezzünk. Ez a reakció nem ját
szódott le; helyette fehér kristályos anyag vált ki az etilacetátos oldatból. 
Az NMR spektrum kimutatta, hogy e kristály a kiindulóanyagok addíciős 
terméke volt. Izabella Karle és munkatársai röntgen kisztallográfiás mód
szerrel kimutatták, hogy a kristály a furánszármazék (22) és borostyánkősa- 
vanhidrid hidrogénhídon keresztül kapcsolt molekulavegyülete egyedülál
ló szerkezet, melyben egy hidroxilcsoport hidrogénhídon keresztül egy 
karbonsavanhidrid karbonil oxigénjéhez (23) csatlakozik.
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együttműködését a retinnel kapcsolatban és más terüle
teken [30], nagy figyelmet szentelt a metilglioxál bioló
giai szerepének. Ezt az egyszerű vegyületet Szent-Györ
gyi borjúmájból izolálta és mi azonosítottuk [31] 1978- 
ban. A glioxaláz enzim régóta ismert volt, de magát a 
ketoaldehidet előzőleg nem izolálták emlős szövetből. 
Albert feltételezte, hogy a sejtosztódásban fontos szere
pet játszik. Ezért megkísérelte újra bevinni rágcsálókba; 
sajnálatosan a metilglioxál toxikus volt. Ezért Szent- 
Györgyi megkérte a szerzőt, hogy detoxikálja a vegyü
letet a ketoaldehidnek vivőanyagra kapcsolásával, 
melyről a szükséges helyen lekapcsolódhat. Első válasz
tásunk L-aszkorbinsav volt, azon az alapon, hogy ez a 
vegyület a természetben általánosan alkalmazott hordo
zó lehet. Egy gyűrűs acetál-ketál kialakítását terveztük 
az aszkorbinsav ötös és hatos szénatomjainak hidroxil 
funkciói segítségével. Vízmentes közegben vezetett si
kertelen acetálképzési reakciók után, az aszkorbinsav 
koncentrált vizes oldatát alkalmaztuk. Szent-Györgyi 
jodometriás titrálásával követve a reakciót, meglepetve 
tapasztaltuk, hogy az endiol szerkezetrész rövid idő 
alatt eltűnik, igazolva azt, hogy az aszkorbinsav reduká
ló csoportja gyorsan elfogy. Szerencsétlenségünkre, 
számos vegyület keletkezett ebben a kísérletben és 
HPLC, vagy más kromatográfiás módszer nem volt al
kalmazható. De ez a reakció felkeltette érdeklődésün
ket, és minthogy ez a keverék némi immunpotenciáló 
hatást mutatott (Dr. R. Veltri immunológus), érdekesnek 
tűnt az aszkorbinsav újonnan felismert kémiájának ta
nulmányozása. Ezért a metilglioxál vinilógjának, az 
acetil-akroleinnek tanulmányozását választottuk. E ve
gyület, - a 4-keto-cisz-2-pentenál (21) - könnyen nyer
hető 2-metil-furánból. Vizes oldatban az aszkorbinsav 
ismét elreagált és bepárlás után egy alacsonyan olvadó 
szilárd anyagot nyertünk. Később ezt az anyagot boros- 
tyánkősav-anhidriddel képzett m olekulavegyület- 
ként***** azonosítottuk. Egy komplex, melyet Izabella 
Karle a „Naval Research Laboratory”-ban azonosított. 
Ez a tanulmány megállapította, hogy az új vegyület a 2- 
(5 -m etil-2 -fu ril)-3 -k e to -L -g u lo n o lak to n -3 ,6 -c ik lo - 
hemiketál (22) szerkezettel bír. Ennek a furánszárma-

10. ábra
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zéknak a képződése értelmezhető az aszkorbinsavnak a 
telítetlen ketoaldehid aldehidszenére történő nukleofil 
addíciója révén (10. ábra).
Az irodalom tanulmányozása egyetlen ilyen típusú al- 
kilálást említ: a nátrium aszkorbát C-2 benzilezését [33]. A
2-0-cinnamoil-3-metil-aszkorbinsav acetonidjának C-2- 
metil-2-0-cinnamoil-3-ket-L-gulonsavlaktonná történő át
rendeződése szintén analógiának tekinthető [34]. Később 
azt találtuk [35], hogy az aszkorbinsav (11. ábra) a

CH2=CH-CHO o ■

° J >

H20

11. ábra

Michael-reakció donorjaként vehet részt átalakulásokban 
alfa, béta-telítetlen aldehidekkel és ketonokkal, mint pél
dául akroleinnel és metil-vinilketonnal. Ennek a reakció
nak szellemes kiterjesztése 4-hidroxi-benzilalkoholokra, 
melyek savanyú közegben kinonmetidként reagálnak (24), 
lehetővé tette Poss és Belter [36] (12. ábra) számára sok
fajta természetes anyag, (25) így: a delesserin, rhodomelol, 
leucodrin és leudrin molekulájának egy lépéses szintézis
ben történő előállítását. Ezen vegyületek egyikének egyet
len, fentieket megelőző szintézise tíz lépésnél többet igé
nyelt a váz felépítésére. így az aszkorbinsav endiol szerke
zeti eleme reaktivitásának vizsgálata új utakat nyitott érde
kes vegyületek változatainak szintéziséhez [35].

R,-H ; Rj-H 
R, = Br ; Rí -H 

* Br R2 * CH3

12. ábra

Befejezvén ezzel a példával a megfigyelésnek a tudomány 
fejlődésében játszott szerepe vizsgálatát, hangsúlyozni 
akarjuk, hogy gyakran jelentéktelennek tűnő események 
gondos megfigyelése sok új felfedezéshez vezethet.

Reméljük, hogy ez a dolgozat a fiatal kémikusokat arra 
biztatja, hogy fejlesszék megfigyelőképességüket és kuta
tásaikkal kövessék megfigyeléseiket.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét mond William R. Moorenek a kézirat 
szerkesztésében nyújtott segítségéért. Kung Wang pro
fesszort és Hermán Odensl köszönet illeti az ábrákkal 
kapcsolatos segítségükért.
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Szent-Györgyi évforduló

A Magyar Vegyészeti Múzeum kutatásai szerint 2002-ben 70 
éves jubileumát ünnepelhetjük annak, hogy Szent-Györgyi 
Albert először publikálta alapvető munkássága, a C-vitamin, a 
hexuronsav és az aszkorbinsav kémiai azonosságára 
vonatkozó kutatásai eredményét, amely alapján a későbbiek
ben Nobel-díjban részesült (lásd Magy. Kém. Lapja 57 33 
[2002]). Ebből az alkalomból az ACS Historical Chemical 
Landmark Bizottsága Pavláth Attila ÁCS elnök javaslatára, 
Horváth István Tamás (ÁCS és MKE tag) és Kálmán Alajos 
(MKE elnök) professzorok támogató nyilatkozatával 
előreláthatólag májusban Szent-Györgyi emléktáblát avat 
Szegeden, amelyről majd természetesen beszámolunk. Jelen 
számunkban azoknak a közléseknek adunk helyet, amelyek 
legelőször és legteljesebben hozták nyilvánosságra a világ
raszóló tudományos eredményeket.

Újabb vizsgálatok a mellékvese működéséről
(Beszámoló a Budapesti Kir. Orvosegyesület március

18-i üléséről. Orvosi Hetilap 36, 259 [1932]).

Az utolsó években végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a 
mellékvese kérgében és a vitamin C tartalmú növények
ben aránylag nagy mennyiségben fordul elő egy anyag, a 
hexuronsav, melyet különös chemiai sajátságai tesznek 
érdekessé. Ez a sav a növényi sejtekben mint a oxydációs 
folyamatok katalysátora igen fontos szerepet tölt be a sejt 
életében. A J. L. Swirbelyve 1 végzett vizsgálatok kimutat
ták, hogy ez a hexuronsav nem más, mint a vitamin C. E 
felfedezéssel tisztázódik a vitamin C chemiája és a 
szervezetben játszott szerepe. Másrészt a vitamin C-vel 
való azonosság bizonyossá teszi azt, hogy a hexuronsav 
fontos szerepet játszik az állati szervezet háztartásában is, 
mivel tudjuk, hogy vitamin C nélkül az állati élet 
lehetetlen. J. L. Swirbelyve 1, Húszak István és Annau 
Ernővel végzett vizsgálatok kimutatták azt, hogy a mel
lékvese velő hatóanyaga nem az adrenalin, hanem annak 
egy vegyülete, melyet az előadó novadrenalinnak nevezett 
el. Ez a novadrenalin az adrenalinnál sokkal hatásosabb. 
Hatása a kísérleti körülményektől függően 10-100-szor 
erősebb az adrenalin hatásánál. Az előadó utal a leletek 
jelentőségére az oxydációk és a sympathicus idegrendszer 
működés mechanismusának szempontjából.

Rusznyák I.: A novadrenalin felfedezésének igen nagy 
pathologiai jelentősége van. Klinikai vizsgálatokkal kimu
tatható, hogy a novadrenalin 10-20-szor erősebb hatású az 
adrenalinnál. 0,10 mg. subeutan és 0,001 mg. intravénásán 
igen intenzív általános tüneteket és vémyomásemelkedést 
okoz. Azok az újabb theoriák, melyek az adrenalin jelen
tőségét a vérnyomás szabályozásánál és különösen a 
hypertoniánál kétségbe vonják, főleg arra vannak alapítva, 
hogy nem sikerült kóros esetekben az adrenalin megsza
porodását a vérben kutatni, Szent-Györgyi észleletei után

*Keszei Ernő egyetemi tanár (ELTE) fordítása

mJcl

most arra is kell gondolni, hogy a vérnyomás magasságát 
nem adrenalin, hanem a sokkal activabb novadrenalin, 
illetőleg ennek adrenalinná való átalakulásának a 
sebessége szabja meg. Ennek a kérdésnek a tisztázására 
további vizsgálatok vannak folyamatban.

Józsa J.: Szent-Györgyi által felfedezett novadrenalin 
élettani tulajdonságai között az adrenalinét sokszorosan 
meghaladó hatékonysága mellett főképp e hatásnak 
tartóssága a gyakorlat számára rendkívüli jelentőségű. 
Ismeretes az asthma bronchialenál, az oesophagusspas- 
musnál, a gyomorbélrendszer hypersecretiós és spastikus 
hyperkinesiás zavarainál, a colica mucosánál, a tympanis- 
mus vagotonicusnál s egyéb vagotoniásnak nevezett és 
hypoadrenalinaemia által feltételezett kórképeknél az 
adrenalinnak szinte kóroki s olykor dramatikus sebességű 
és sikerű hatása. Ezen, substitutiósnak is vélhető therapiás 
siker azonban amily sebesen beálló, éppoly mulékony is, 
minek okául épen az adrenalinnak gyors bomlékonysága 
által való felette hamarosan hatástalanodására szokás 
vetni. Ebben véljük az okát, hogy a nagyon hatékony 
adrenalin készítményekkel sem tudunk pl. az asthmánál 
gyógyulást, hanem csak múló tüneti sikereket elérni. 
Szent-Györgyi novadrenalinjának s a novadrenalin hatás 
erélyesebb s tartósabb volnának tana a therapia számára is 
kilátással kecsegtet.

Darányi Gy.: Három hónap előtt megjelent az a hír, 
hogy sikerült megtalálni a C-vitamint, amely kísérletezés 
tárgya. Kérdést intéz ez irányban az előadóhoz.

Szent-Györgyi A.: Darányi Runge upsulai kísérleteiről 
szóló híradásra céloz, amely szerint a C-vitamin a nar- 
cotinnal volna azonos. Amikor ez a közlemény 3-4 hónap 
előtt megjelent, nagy feltűnést keltett. Szakkörök azonban 
látták, hogy a felhozott bizonyítékok nagyon gyengék. Az 
állatkísérleteket Da Silva ismételte, de azokat nem tudta 
igazolni. Kétségtelen, hogy a narcotin-theoria eltűnik az 
irodalomból.

Az aszkorbinsav (C-vitamin)
Szent-Györgyi M.A. úrnak, a Szegedi Egyetem

professzorának előadása, amely 1933. május 2-án, a 
Société de Chimie Biologique ülésén hangzott el.* 

(Bulletin de la Société de Chimie Biologique 15, 
694-705 [1933])

Az ülést köszöntő és a meghívást megköszönő bevezető 
után a témakör megjelölése következik: a C-vitamin 
azonosításának története. (Egy évvel korábban a 
legkevésbé ismert vitamin volt, most pedig ismert a 
képlete, és az előadásra Vi kg-ot hozott belőle magával, 
amit saját maga készített.)

10 évvel korábban kezdődik a történet, a mellékvese 
működésének tanulmányozásával. Az abban előforduló 
redoxirendszert növényekben is kereste. Ekkor fedezte 
fel, hogy a peroxidáz enzimet tartalmazó növényi
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kivonatokat frissen, oxigénmentesen elkészítve, azok 
eleinte nem oxidálhatok hidrogénperoxiddal. Ezekből a 
nedvekből izolálta a fenti viselkedésért felelős anyagot, 
az egyszerű szerkezetű erős redukálószert. Meghatározta 
az összegképletét (C6Hg0 6), és hexuronsavnak nevezte 
el.

A káposztalevélben fedezte fel azt, hogy a hexuronsav 
egy oxido-redukciós enzimciklus fontos anyaga, az élő 
szervezetek legreduktívabb ágense. Ezt követően bebi
zonyította, hogy az állati szervezetekben a hexuronsav 
észrevehető mértékben csak a mellékvese kérgi részében 
fordul elő. Majd fiatal tengerimalacokkal végzett kísér
leteiben kimutatta, hogy a hexuronsav megszünteti, illetve 
megelőzi a skorbutot, ezért „nevezte át” aszkorbinsavnak. 
(Ez az eredmény 1932. márciusában jelent meg.) Néhány 
hónappal később Waugh és King urak Amerikában citrom 
levéből izoláltak aszkorbinsavkristályokat, és ugyancsak 
állatkísérletekkel igazolták élettani hatásukat.

A következő lépés az volt, hogy Szent-Györgyin és 
amerikai munkatársán, Svirbely úron kívül Harris úr és 
munkatársai, valamint van Euler úr igen körültekintően 
elvégzett kísérletekkel minden ellentmondást kizárva iga
zolták az azonosságot, miközben az aszkorbinsav újabb 
élettani funkcióira is fényt derítettek.

(Innentől szó szerinti fordítás.)
1. Ismeretes, hogy az állati szervezetek C-vitamin tar

talma alacsony; következésképpen kicsi a redukáló 
kapacitásuk. A mellékvese az egyetlen szervük, 
amely sok aszkorbinsavat tartalmaz. Ennek 
megfelelően a kísérletek tapasztalatai szerint a mel
lékvese skorbutellenes hatása igen jelentős, az a 
narancs levénél háromszor hatékonyabb, pedig a 
narancs az egyik legnagyobb C-vitamin tartalmú 
gyümölcs.

2. A tengerimalac nem képes C-vitamint szintetizál
ni. Ezzel összhangban mellékveséjéből eltűnik a 
C -vitam in, és annak skorbutellenes hatása is 
megszűnik, ha az állatot C-vitamin mentes étren
den tartjuk. Ezzel szemben sem a patkány, sem a 
nyúl nincs ráutalva a C -vitam inban dús 
táplálkozásra, mivel maguk is képesek azt előállí
tani. M ellékveséjükből tehát soha nem tűnik el az 
aszkorbinsav, még C-vitamin mentes táplálkozás 
esetén sem.

3. A forrástól és a felhasználás módjától függetlenül 
minden aszkorbinsav-készítmény ugyanazt az ered
ményt adta.

4. A legkülönbözőbb növényi vagy állati szövetekben 
az élettani hatás az aszkorbinsav-tartalommal 
arányos, akárhogyan is határozzuk meg; akár 
oxidálóanyagokkal titrálva, akár 265 nm hullám- 
hosszú fény elnyelésével, ahol az aszkorbinsavnak 
nagy a specifikus abszorpciója.

5. Ha a savat kémiai ágensekkel részben elroncsoljuk, a 
skorbutellenes hatás a megmaradt savmennyiséggel 
arányos.

6. Az aszkorbinsav ötszöri átkristályosítás után sem 
veszít skorbutellenes hatásából.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ennyi különböző 
szempont alapján elvégzett kísérlet okvetlen kiderítette 
volna a két anyag esetleges különbözőségét.

(Innen megint NEM szó szerinti fordítás, csak össze
foglalás.)

Eközben azonban még maradt egy lehetőség; amely 
szerint a hatóanyag a milligramm ezredrészénél is 
kevesebb lehet, amit az aszkorbinsav kristályai hordoznak 
magukban. Ez az eset a vitaminkutatásban korábban több
ször is előfordult, kizárása csak szigorú kémiai mód
szerekkel lehetséges, amihez viszont nagy mennyiségű 
aszkorbinsavra van szükség.

A szükséges mennyiséget azonban semmilyen növény
ből sem sikerült előállítanom, bármennyire is törekedtem 
rá. Az egyetlen alkalmas forrás a mellékvese volt, amiből 
Európában sosem volt elegendő mennyiség, de az is na
gyon drágán elérhető. Az amerikai Mayo alapítvány és 
Kendall úr végtelen vendégszeretetét kihasználva egy 
évig dolgoztam Amerikában, ahol több tonna mellékvesét 
felhasználva sikerült 20 gramm aszkorbinsavat előállítani. 
Ez akkor hatalmas mennyiségnek tűnt, mégsem volt elég 
a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez.

A továbbhaladást végül egy váratlan felfedezés tette 
lehetővé. Szeged környékén, ahol lakom, termelnek 
néhány olyan paprikafajt, amelyben nemcsak meglepően 
sok aszkorbinsav van, hanem a sejtnedvek összetétele is 
igen kedvező annak izolálásához. A paprikában a narancs
nál négyszer több C-vitamin van. Néhány hét alatt a labo
ratóriumomban 2 000 kg paprikából közel fél kilogramm 
átkristályosított C-vitamint nyertünk ki. Ezzel minden 
akadály elhárult a további kutatások elől. Nemcsak én 
magam tudtam tovább dolgozni, de minden más érdek
lődőnek is tudtam elegendő anyagot adni. Az eddig 
kielégített igények alapján elmondhatom, hogy jelenleg 
nagymértékben folytatódik a világon a C-vitamin kutatás.

Az anyagbőség nyomán Vargha úrral együttműködve 
találtunk az aszkorbinsavnak egy olyan monoacetonszár- 
mazékát, amely könnyen kristályosodik, nagy prizmák
ban. A kristályok vizes oldatát forralva pedig vissza
kapható az aszkorbinsav és az aceton. Az acetonszár- 
mazék többszöri átkristályosítása után is azt tapasztaltuk, 
hogy a forralással regenerált aszkorbinsav megtartotta 
élettani hatását. Azt pedig igen nehéz elképzelni, hogy 
egy idegen szennyező anyag ennyi művelet után is meg
maradt volna az aszkorbinsavhoz kötve.

Az acetonszármazék nem mutatott semmilyen skor
butellenes hatást, míg a belőle visszanyert aszkorbinsav 
azt változatlan mértékben mutatta.

Ezt követően a III. rész az aszkorbinsav szerkezeti 
képletéről szól. Ebben említésre kerül a ciklikus furanóz 
szerkezet azonosítása egy zürich-i laboratóriumban, ame
lyet azonban akkor még széleskörűen nem fogadták el.

A IV. rész a lehetséges humán fiziológiai és orvosi al
kalmazásokról szól.

A záró mondatokban Szent-Györgyi köszönetét fejezi ki 
a nemzetközi tudományos közélet szereplőinek azért, 
mert mindig segítették a munkáját. Megköszöni még 
egyszer a meghívást is.
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Kémia- és vegyipartörténeti emlékek

Born Ignác amalgámozási eljárása
LACZA TIHAMÉR*

Born Ignác pályakezdése és  rövid életrajza

Born Ignác Antal 1742. december 26-án látta meg a napvi
lágot Erdélyben, feltehetően Gyulafehérváron. (Kazinczy 
Ferenc, aki 1786-ban Bécsben találkozott a tudóssal, Pá
lyám emlékezete című visszaemlékezésében a következő 
mondatot adja Born szájába: „Igenis, én károlyfehérvári er
délyi-magyar vagyok”. Nincs okunk kételkedni benne, 
hogy ezek a szavak elhangzottak, jóllehet Kazinczy úgy 
harminc évvel később rögzítette az eseményt. Mivel a 
károlyfehérvári Gyulafehérvár német nevének (Karlsberg) 
„magyarítása”, úgy tűnik, a gyulafehérvári születési hely 
bizonyítottnak látszik. Hogy Born erdélyi magyarnak neve
zi magát, mindenképpen komolyan kell venni, hiszen ezzel 
egyfajta sorsközösséget vállalt a magyarsággal, noha tulaj
donképpen erdélyi szász volt.) A Born família a jobbmódú 
erdélyi nemesi családok közé tartozott. Born Lajos, Ignác 
apja tüzértisztként szolgálta a császárt, később vállalkozó 
lett, és Erdély több helyén, így Csertesen és Nagyág kör
nyékén bányászatba fogott. Nyilván ez a körülmény is be
folyásolta később a pályát választó Bornt, amikor érdeklő
dése az ásványok és a kőzetek, a bányászati eljárások és a 
kohászati problémák felé fordult. Tanulmányait Nagysze
benben kezdte, de már tizenhárom évesen Bécsbe került, 
ahol feltehetően erős vallási hatások érték, mert 1759-ben 
belépett a jezsuita rendbe. Ezt a szigorú és zárt közösséget 
azonban nem tudta megszokni és 1762 februárjában ott 
hagyta a Jézus Társaságot. Alighanem Bécsből is elege lett 
egy időre, mert még ugyanebben az évben Prágába ment. 
Josef Haubelt cseh történész feltételezi, hogy Born ezekben 
a hónapokban felkereste Erdélyt is, mivel át kellett vennie 
örökségét: a nagyági nemesfémbányát, ahol viszonylag je
lentős mennyiségű ezüstöt és aranyat bányásztak. Born 
azonban nem akart letelepedni Erdélyben, hanem visszatért 
Prágába, ahol 1762 novemberében megkezdte jogi tanul
mányait az egyetemen, s a következő évben már meg is ír
ta disszertációját. Tapasztalatszerzés céljából nyugat-euró
pai körutazást tett. Járt néhány német fejedelemségben, 
Hollandiában, Franciaországban és Spanyolországban. El
sősorban az ott alkalmazott bányászati eljárások és az érc
feldolgozás legújabb módszerei érdekelték. Visszatérve 
Prágába, átnyergelt a móntanisztikára, vagyis a bányászat
tanra; bányászati tanulmányait 1766-ban fejezte be.

Erdélyben tett utazásai során az oda vagy a vissza veze
tő úton általában megállt Selmecbányán is, ahol azokban 
az évtizedekben nemcsak a Habsburg Birodalom, hanem 
egész Európa legjelentősebb felsőfokú bányászati oktatási 
intézménye működött. Az 1735-ben alapított Bányatiszt- 
képző Iskolát Mária Terézia 1763-ban akadémiai rangra 
emelte, de a statútumot a főiskola csak 1770-ben kapta 
meg. A XVIII. század harmadik harmadában az iskola
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fénykorát élte, s nemzet
közi tekintélyéhez -  ha 
közvetve is -  a maga mód
ján Born is hozzájárult.

Az ambiciózus fiatal
emberre felfigyeltek a csá
szári udvar prágai megbí
zottai is. Mivel Born Igná
cot erdélyi vállalkozásai 
időnként hosszabb időre 
kimozdították Prágából, 
célszerűnek látszott hasz
nosítani szakmai tudását 
az állam szolgálatában is.
Ehhez jó  alkalmat kínált 
Josef Colloredo gróf, alsó-magyarországi bányatanácsos 
lemondása, amelyet az udvari kamara méltányolt és helyé
re Born Ignácot nevezte ki Selmecbányára.

Valószínűnek tűnik, hogy Born Selmecbányán ismerke
dett meg Johann Jacob Ferber (1743-1790) svéd termé
szettudóssal (Linné tanítványával), aki 1765 óta Közép- 
Európában utazgatott, s valamikor 1769 végén, 1770 ele
jén Selmecbányára is ellátogatott. Ferbert elsősorban a 
bányászati és a kohászati módszerek érdekelték, s nyilván 
sok értékes információt kapott újdonsült ismerősétől, aki
vel hamarosan szoros barátságot kötött. A későbbiekben 
gyakran váltottak levelet is egymással, s ez a levelezés tu
dományos szempontból is fontos volt, hiszen Ferber adta 
közre 1774-ben azokat a „mineralógiai leveleket”, ame
lyekben Born beszámol 1770 nyarán tett bánáti, erdélyi, 
valamint felső- és alsó-magyarországi utazásairól (Briefe 
über mineralogische Gegenstade aus seiner Reise durch 
das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und 
Nieder-Ungarn, an den Herausgeber derselben Johann 
Jacob Ferber; Frankfurt und Leipzig, 1774).

Born utazása szakmai szempontból kétségtelenül ered
ményes volt, de egy súlyos baleset is beárnyékolta, s en
nek következményei kihatottak további életére. Miután 
szemügyre vette a nagyági bányában folyó munkákat és 
rendezte apai örökségével kapcsolatos ügyeit, Gyulafe
hérvárról Kolozsvár érintésével Felsőbányára ment, ahol 
szerette volna megtekinteni a kőzetfeldarabolás egyik ősi 
módját, amelynél tüzet alkalmaztak. Born még azelőtt le
ereszkedett a tárnába, hogy azt tökéletesen kiszellőztették 
volna, így belélegezte az ott felgyülemlett mérgező -  illó 
arzénvegyületeket, kén-dioxidot és más anyagokat tartal
mazó -  gázkeveréket. Élete csak egy hajszálon függött, s 
noha végül felépült, egészsége tartósan megrendült a sze
rencsétlenség következtében. Ez az esemény is közre
játszhatott abban, hogy elfogadták lemondását alsó-ma
gyarországi bányatanácsosi tisztéről és visszatérhetett 
Prágába, családja körébe. Kinevezték a Cseh Királyság

1. kép. Born Ignác (1742-1791)
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Legfelső Bánya- és Pénzverőmesteri Hivatalának ülnöké
vé. 1772-ben Bécsben egy rendeletet adtak ki, amely meg
tiltotta a császár alattvalóinak, hogy a Habsburg Biroda
lom területén található bányákról felsőbb engedély nélkül 
bármit is publikáljanak. Ez kellemetlen helyzetbe hozta 
Boriit, aki nem sokkal korábban adta ki Poda Miklós mun
káját a Selmecen alkalmazott bányászati berendezésekről. 
A svéd tudományos akadémia titkárának írta 1773. július
12-én keltezett levelében: „A Selmecbányái gépek leírásá
nak kiadása, amelyet két évvel ezelőtt megküldtem az Aka
démiának, igen káros következményekkel járt számomra. 
Az udvar megfedett, hogy titkot árultam el, és nem sok hi
ányzott ahhoz, hogy felségárulással vádoljanak. ” Ma már 
nehéz megérteni, miért volt szükség erre a tiltó rendelke
zésre (amelyhez hasonlót egyébként számos más ország
ban is kiadtak). Talán attól tartottak Bécsben, hogy az eu
rópai szintű magyarországi bányászati technikáról olyan 
részletek is kiszivároghatnak, amelyeket esetleg a konku
rencia is hasznosíthat. Kétségtelen, hogy Hell Mátyás 
Kornél (1651-1743) és fia, Hell József Károly 
(1713-1789) Selmecbányán nagyon sok elmés gépet és 
berendezést (szivattyút, gőzgépet stb.) állított munkába, 
ezeknek a híre azonban Born Ignác közreműködése nélkül 
is hamar elterjedt, hiszen Selmecbányán több külföldi is 
megfordult, ki tapasztalatgyűjtés céljából, ki pedig azért, 
mert a selmeci akadémián kívánta tudását gyarapítani. 
Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Born arra az 
elhatározásra jutott: kilép az udvari szolgálatból és vissza
vonul nyugat-csehországi birtokaira.

Néhány évvel később, 1776-ban Mária Terézia kinevez
te az udvari természettudományi gyűjtemény vezetőjévé és 
megbízta őt az ott található ásványok és kőzetek rendezé
sével. Ebben az időben már intenzíven dolgozott a felső
ausztriai sókamara ásványtani leírásán (Versuch einer 
Mineralgeschichte des Oberösterreichischen Salzkam- 
mergutes), amelyet Prágában adott ki 1777-ben, jóllehet 
ekkor már végérvényesen Bécsben telepedett le. A könyv 
persze nem csupán a térségben előforduló kősó különböző 
színű változatait veszi szemügyre, hanem a kősótelepek ki
alakulására és a kísérő ásványok jelenlétének okaira is ke
resi a választ. Az akkori lehetőségek és ismeretek szintjén 
igen körültekintően írta le az ásványok kristályos megjele
nési formáit, de ezek a részletekbe menő, sőt a mai olvasó 
számára már fárasztó jellemzések sem tárhatták fel azokat 
az összefüggéseket, amelyek a korszerűbb kristálytani és 
kémiai módszereknek köszönhetően ismertté váltak. Born 
Ignác maga is tisztában volt ezekkel a korlátokkal, hiszen 
egy helyütt így sóhajt fel: „bárcsak alaposabban vizsgál
nák a felfedezett ásványokat korunk kiemelkedő vegyészei 
és lelkesebben igyekeznének elemezni összetételüket." Va
lóban, a korabeli kémiai ismeretek meglehetősen hiányo
sak voltak. „Hogyan keletkezik olyan nagy mennyiségű 
gipsz a kősótartalmú kőzetekben ? -  teszi fel a kérdést. -  Mi 
az oka, hogy a mészpát csak elvétve található a sótömzsök- 
ben, a gipsz viszont mindenütt? Talán a természet képes a 
meszel sósavval gipsszé alakítani? Nem lehetséges, hogy a 
sósav csak modifikált vitriolsav?” A kérdésfelvetés indo
kolt, ám a sósav és a kénsav közötti szoros rokonsági kap
csolat -  téves -  feltételezése jól jellemzi a kémiai ismere
tek szintjét a XVIII. század harmadik harmadában. Mind
azonáltal Born igen fogékony volt az újdonságokra. Miután

Tornbern Bergman (1735-1784) svéd vegyész az 1770-es 
évek derekán leírta afúj tatót (amelyet valószínűleg már ko
rábban is használtak néhányan), közleményét Born jelen
tette meg Prágában 1779-ben, s ezzel Közép-Európában el
sőként adott hírt arról a módszerről, amellyel a korábban 
elválaszthatatlannak tartott alkotórészeket tovább lehetett 
bontani. A kristályokat mikroszkóppal is szemügyre vette, 
s amikor Romé de l'Isle bevezette a goniométert a szögek 
mérésére, Párizsból rendelt magának egyet.

Born életének utolsó esztendeit megkeserítette egyre sú
lyosbodó betegsége. Felsőbányái balesete óta ugyan kí
mélte magát, de az 1780-as években folytatott kísérletei 
során valószínűleg ólom- és higanymérgezést is szenve
dett, s ez felgyorsíthatta a kóros folyamatokat. Anyagi 
helyzete is megrendült, s bár amalgámozási módszerének 
szakmai sikere idővel pénzt is fialhatott, más vállalkozás
ba is belefogott. O volt az első, aki Bécsben egy fehérítő 
üzemet alapított, és szinte ugyanakkor, mint a francia 
Claude Louis Berthollet vizsgálta a klór fehérítő hatását. 
Csak korai halála akadályozta meg abban, hogy kísérle
teinek eredményeit közreadja.

Életének java részét szülőhazájának határain kívül, Bécs
ben és Prágában töltötte, de munkássága Magyarországot is 
gazdagította, amit a pozsonyi és az erdélyi országgyűlés 
1791-ben azzal jutalmazott, hogy magyar nemességet adomá
nyozott neki. Ez a megtisztelő gesztus azonban már késve ér
kezett: Born Ignác 1791. július 24-én Bécsben elhunyt.

A közvetett amalgámozás

Born Ignácnak a bécsi Császári Természettani Gyűjte
mény rendszerezésére és vezetésére szóló megbízatása a 
szakmai megbecsülés mellett az uralkodói kegy megnyil
vánulása is volt. A császárnő 1777 augusztusában kine
vezte a Pénzverdéi és Bányászati Udvari Kamara tanácso
sává, ami évi 2 000 arany fizetéssel járt. Másfél év múlva 
pedig udvari tanácsos lett, s ezt a tisztségét egészen halá
láig betöltötte. A prágai hivatalnokoskodáshoz képest ez a 
bécsi nem volt annyira megterhelő, és Hornnak jutott elég 
ideje mind a kutatásokra, mind a tudományszervezésre. 
Bejáratos lett a legfelső bécsi körökbe, s nemzetközi hír
neve is egyre nőtt. 1782-ben elindította a Physikalische 
Arbeiten dér eintrahtigen Freunde in Wien című tudomá
nyos folyóiratát, amelyben több magyarországi vonatko
zású cikk is napvilágot látott.

Bécsben Born egy laboratóriumot is berendezett, ahol kü
lönböző kísérleteket végzett. Ebben az időben egyre jobban 
foglalkoztatta az a kérdés, hogyan lehet az ércekben találha
tó nemesfémeket, mindenekelőtt az aranyat és az ezüstöt hi
gannyal kinyerni. A higany, mint ismeretes -  néhány elem 
kivételével, mint pl. a vas, a mangán, a kobalt, a nikkel -  szi
lárd vagy folyékony ötvözetet alkot a fémekkel, amit amal- 
gámnak vagy főne sornak neveznek. Az ötvözetből a kívánt 
fém kinyerhető, ha a higanyt kipréselik és elgőzölögtetik be
lőle. A módszer már az ókorban sem volt ismeretlen, hiszen 
Arisztotelész, Theophrasztosz, Vitruvius, Sztrabón, Dioszko- 
ridész és az idősebb Plinius egyaránt említést tesz róla. Ez 
utóbbi leírja, hogy a folyók aranytartalmú homokjából ki
mosták az aranyszemcséket, ezeket higannyal összedörzsöl
ték, majd az amalgámot bőrbe helyezték, amelyen keresztül 
kinyomkodták a higanyt. Az eljárást a középkorban is is
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merték. Al-Idriszi arab író arról tudósít, hogy Afrika keleti 
partvidékének bennszülöttei higany segítségével nyerték ki 
az aranyat. Egy svéd szerző, Peder Mansson szerint Beszter
cebányán 1500-1515 táján az aranytartalmú ércet higannyal 
vegyítették, majd ebből kapták a tiszta aranyat.

Borit Ignác a bécsi Udvari Kamara archívumában bön
gészve rábukkant egy érdekes feljegyzésre, amely szerint 
1588-ban egy Perut is megjárt spanyol, bizonyos Juan de 
Cordoba felajánlotta az udvarnak, hogy amalgámozással, 
viszonylag csekély anyagi ráfordítással 8-10 óra alatt ezüs
töt von ki bármilyen arra alkalmas ércből. A csehországi 
Kutná Horá-ban végrehajtott próbálkozás azonban nem járt 
sikerrel, s ezt a spanyol azzal magyarázta, hogy rossz, felte
hetően ezüstöt nem is tartalmazó ércet kapott. Újabb kísér
letre nem nyílt lehetősége, mert a kutná hora-i főbányames- 
ter, Lázár Erker kedvezőtlen jelentést küldött feletteseinek. 
Born az amalgámozásról írt könyvében (Über das 
Anquicken dér gold- und silberhaltigen Erze, Rohsteine, 
Schwarzkupfer und Hüttenspeise, Bécs 1786) elmarasztalja 
Erkerí -  aki mellesleg korának egyik legkiválóbb bányásza
ti szakértője volt mert lekezelte a spanyolt és módszeréről 
elfogultan nyilatkozott, s ezzel megakadályozta az amalgá- 
mozás bevezetését. Ma már lehetetlen eldönteni, mi is tör
tént valójában, az azonban tény, hogy a spanyolok közép- és 
dél-amerikai nemesfémbányáikban elég jó  hatásfokkal al
kalmazták ezt a technikát. A hagyományos kohászati eljárá
sok -  amelyek során az ezüstöt az ólommal együtt nyerték 
ki, majd az ólmot hevítéssel eltávolították -  hosszú távon itt 
nem sok sikerrel kecsegtettek, mert az ezüstlelőhelyek olyan 
vidékeken voltak (sokszor 2 000-2 500 méterrel a tenger 
szintje fölött), ahol az ércolvasztáshoz szükséges fűtőanya
gok (fa, szén) hiánycikkeknek számítottak. Energiakímélő 
módszer kellett tehát, s az amalgámozás annak tűnt. A spa
nyol hódítóknak persze szerencséjük is volt, hiszen a lelőhe
lyeken -  különösen Mexikóban, Peruban és Bolíviában -  
olyan jó minőségű érceket bányásztak, amelyekből még egy 
kevésbé tökéletes technikával is nagy nyereséggel lehetett 
ezüstöt előállítani. Arról megoszlanak a vélemények, ki és 
mikor vezette be az amalgámozást Latin-Amerikában. Né
melyek szerint ez Bartolomeo de Medina nevéhez fűződik, 
aki 1557-ben Mexikóban alkalmazta először a higanyt az 
ezüst kinyerésére. Mások Pedro Fernandéz de Valescora es
küsznek, aki állítólag 1566-ban vezette be ezt az eljárást. 
Bárhogy is volt, éppen időben történt, mert a hagyományos 
kohászati módszerrel dolgozó üzemek (csak Potosí környé
kén volt belőlük vagy hatezer) két évtized leforgása alatt el
fogyasztották a környéken található összes fűtőanyagot és 
be kellett zárni őket. Az számításba sem jöhetett, hogy más
honnan szállítsák oda a szükséges fát, ezért egyetlen megol
dásként az amalgámozás kínálkozott. Ez nemcsak energiata
karékos és környezetbarát volt, hanem jóval olcsóbb is, kü
lönösen azt követően, hogy a perui Huancavelicában meg
nyitottak egy higanybányát, ahol évente mintegy 250-300 
tonna higanyt bányásztak. Mexikóba az óceán túlsó feléről, 
Spanyolországból kellett a folyékony fémet a helyszínre 
szállítani, ami lényegesen megnövelte ugyan a kiadásokat, 
de így is kifizetődőnek bizonyult. (Később Mexikóban is 
nyitottak higanybányákat.) Sokatmondó adat, hogy míg a 
XVI. század elején a spanyolországi Almadénában évente 
23 tonna higanyt bányásztak, addig a század második felé
ben ez az érték fokozatosan 140 tonnára nőtt, sőt a követke
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ző évszázadokban csak Amerikába évente 800-1 400 tonna 
higany érkezett Spanyolországból, miután a huancavelicai 
higanybányát elárasztotta a víz és a kitermelés lehetetlenné 
vált, egy másikat pedig földrengés pusztított el.

Az egyes országokban alkalmazott eljárások -  az ércek 
összetételétől is függően -  bizonyos részletekben eltértek 
ugyan, de az alapelv ugyanaz volt. A XVII. században élt 
spanyol Alberto Alonso Barba volt az első, aki 1640-ben 
Madridban kiadott munkájában (El Arte de los metales) 
összefoglalta az amalgámozással kapcsolatos legfonto
sabb tudnivalókat. A könyvet Born ismerte és fentebb em
lített művében gyakran idézett is belőle. Kétfajta amalgá
mozást (vagy ahogy a magyar kohászati szakirodalom ne
vezi: foncsorítást) különböztetnek meg. A közvetlen amal
gámozás során a kőzetekben elemi állapotban található 
nemesfémrészecskéket a higany amalgámmá ötvözi. Ez a 
folyamat légköri hőmérsékleten, adalékanyagok hozzá
adása nélkül megy végbe. A közvetett amalgámozásnál az 
ezüst és az arany nehezen vagy egyáltalán nem amalgá- 
mozható vegyületeit (elsősorban a szulfidokat) könnyen 
amalgámozható kloridokká kell átalakítani.

Latin-Amerikában a feldolgozásra szánt ércet finom liszt
té őrölték, amit kőlapokkal fedett udvarokon kb. 15 centimé
ter magasságú rétegben terítettek szét, majd vizet öntöttek 
hozzá és tésztaszerű masszává gyúrták össze. Ezután követ
kezett a kősó (vagyis a nátrium-klorid) és a higany, de a 
szükséges mennyiségnek először csak az egyharmadát ke
verték bele. Miután a különböző adalékanyagok (pirit, réz- 
szulfid, esetleg mész, ón, ólom stb.) felét is hozzáadták, a 
keveréket két napig a tűző nap hatásának tették ki. Napjában 
egyszer lapáttal megforgatták. A harmadik naptól kezdve 
gyakrabban kellett keverni a masszát, s ezt legegyszerűbben 
-  ahogy azt az 1800-as évek első évtizedeiben a nagy német 
természettudós és utazó, Alexander von Humboldt is leírta -  
taposással lehetett elintézni. Állatok mellett egészen a
XVIII. század végéig embereket is alkalmaztak erre a fel
adatra. Tíz-tizenkét nap elteltével a keverékhez öntötték a 
higany újabb egyharmadát, ezután két naponként megtapos
ták, s az utolsó adag higany nyolc nap múlva került a masz- 
szába. A napsütés erősségétől függően az elegyet két-öt hé
tig „dolgozni hagyták”, majd vízzel megtöltött kádakba la
pátolták és folyamatosan kavargatták. A higanycseppek az 
ezüstszemcsékkel amalgámmá olvadtak össze és a kád aljá
ra süllyedtek. A leülepedett amalgámot pedig összegyűjtöt
ték, vászonba csavarva kinyomkodták belőle a higany nagy 
részét, a maradék higanyt pedig vasüstökben hevítve elgő- 
zölögtették. A higanygőz egy bizonyos hányadát természe
tesen felfogták, de a veszteség így is számottevő lehetett. 
Nem volt mellékes az sem, hogy mikor kezdték el a keverék 
mosását. Ha túl hamar, az ezüst egy része az ércben maradt; 
ha túl későn, sok higany elpocsékolódott és a költségek is 
emelkedtek. Ezt az ún. patio amalgámozást csak olyan vidé
keken lehet alkalmazni, ahol huzamosabb ideig süt a nap és 
elég meleg az idő ahhoz, hogy a kívánt vegyi folyamatok 
végbemenjenek. Mexikóban, Peruban, Chilében és Bolíviá
ban még a XX. század elején is alkalmazták ezt az eljárást, 
jóllehet sok ezüst és higany veszendőbe ment. Alberto Alon
so Barba nem csupán leírta az amalgámozás fortélyait, ha
nem maga is feltalált egy módszert. Az ún. Cazo-amalgá- 
mozás lényege, hogy a higannyal elegyített ércet egy vízzel 
teli rézüstben főzik. Ez az eljárás elsősorban a színezüstöt
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tartalmazó ércek feldolgozásánál jött számításba. Viszony
lag rövid idő (4-6 óra) alatt be is fejezhették a műveletet. 
Ugyanakkor hátránya volt, hogy elég sok fát igényelt és je
lentős volt a higanyveszteség is.

Barba és mások műveit tanulmányozva Born arra az elha
tározásra jutott, hogy az amalgámozás technikáját korszerű
síti és a közép-európai viszonyokhoz igazítja. Feltehetően 
nem tudott róla -  mert az amalgámozásról írt könyvében 
nem említi - ,  hogy Körmöcbányán már a XVII. században 
higannyal vonták ki az aranyat az ércekből. Edward Brown 
angol utazó, aki 1669-ben Magyarországon járva felkereste 
a bányavárost is, útirajzában beszámol az ottani amalgámo- 
zási eljárásról. Eszerint az aranyércet porrá zúzták, többször 
átmosták, majd egy vászonponyván szétterítették. Lassan 
áramló vízzel eltávolították a földes és agyagos összetevő
ket, míg a jóval súlyosabb aranyércszemcsék megtapadtak a 
vásznon. Ezután a ponyvát néhány edényben kimosták, a le
ülepedett szemcsék fölül a vizet leöntötték, majd egy újabb 
átmosást követően hozzáöntötték a higanyt és az egészet 2- 
3 órán át kevergették. A nem amalgámozódott részeket mo
sással leválasztották, az aranyamalgámból pedig előbb dur
va, majd finom vásznon átnyomkodva eltávolították a fölös
leges higanyt. A megmaradt amalgámot átlyuggatott fémle
mezre szórták, ezt behelyezték egy földbe ágyazott edénybe, 
amelynek az alján egy kevés higany is volt. Az edényt fedő
vel jó szorosan lezárták és a réseket be tapasztották, majd 
alágyújtottak. Tüzelőanyagként kőszenet használtak. A hi
ganygőzök az apró lyukakon áthaladva az edény alján lecsa
pódtak, a fémlemezen pedig ott maradt a tiszta arany. Brown 
leírása ezen a ponton kissé hiányos, hiszen a higanygőzök 
kondenzálódását feltehetően valamilyen hűtőberendezéssel 
is segítették, ezt azonban nem említi. Nem ismeretes, mikor 
hagytak fel Körmöcbányán az amalgámozással. Nyilván 
nem lehetett túlságosan kifizetődő, ráadásul az egyszerre 
feldolgozható ércmennyiséghez képest munkaigényes is 
volt, így ez a módszer legfeljebb technikatörténeti szem
pontból érdekes. Born Ignác egyébként is a szulfidércek fel
dolgozását vette célba, a körmöcbányai tapasztalatok nem 
sok támpontot kínálhattak volna neki.

Az elméleti tanulmányok után Born belefogott a két évig 
tartó kísérletekbe. Renée Glickhorn osztrák kutató szerint 
Bécs külvárosában, A tigrishez címzett patikában bérelt ki 
egy arra alkalmas helyiséget. Saját költségén kemencét épít
tetett, különböző berendezéseket, gépeket és eszközöket ho
zatott, és persze fizette az ércszállítmányokat, a különböző 
vegyszereket, meg a munkásokat is. Mintegy 20 ezer aranyat 
költött minderre, ami évi tanácsosi fizetésének a tízszerese 
volt. Aligha meglepő ezek után, hogy adósságokba verte ma
gát, amelyeket haláláig nem tudott visszafizetni. A teljesség 
kedvéért azonban azt is el kell mondani, hogy a nehézsége
ket olykor saját magának is köszönhette. Tanácsostársaival 
az Udvari Kamaránál meglehetősen hűvös volt a viszonya, 
mivel szóvá tette hiányos ismereteiket és nem takarékosko
dott a bíráló, sőt olykor csípős megjegyzésekkel sem. Emiatt 
egykori prágai professzora, Peithner is megneheztelt rá. 
Born valószínűleg kísérleteibe sem avatta be őket, ezért ele
inte nem is kérvényezte, hogy Selmecbányáról ingyen kap
hassa a szükséges ércet. Csak a munka legvégső fázisában 
folyamodott az illetékes hatóságokhoz, amelyek eleget tettek 
kérésének. Born 1784 novemberében levelet írt az uralkodó
nak; ebben tájékoztatta őt sikeres vizsgálódásairól és röviden

felvázolta amalgámozási módszerének előnyeit. II. Józsefei 
bizonyára elsősorban az anyagi megtakarításokat ecsetelő 
passzusok ragadták meg. Born szerint az ércekben található 
ólom ennél az eljárásnál nem megy veszendőbe, tizedannyi 
tűzifát és faszenet sem igényel, mint a hagyományos kohá
szati technika, az amalgámozó üzem akár a bánya mellett is 
felépíthető, s ez lényegesen csökkenti a szállítási költsége
ket, hiszen a feldolgozandó érchez viszonyítva a szükséges 
higany és kősó mennyisége mégiscsak jóval kevesebb. Az 
sem volt elhanyagolható szempont, hogy amalgámozással 
gyakorlatilag akár 24 óra alatt is tiszta ezüsthöz lehetett jut
ni, míg olvasztással ez jóval tovább tartott. Az egyik legmeg
győzőbb érv azonban kétségtelenül az lehetett, hogy az eddi
gi 10-15 százalékos ezüstveszteséget az új módszer legalább 
a harmadára csökkenti. Born arra is felhívta az uralkodó fi
gyelmét, hogy az eljárás elterjedése fellendíthetné a higany
bányászatot, ami komoly exportbevételeket jelentene, mivel 
a birodalom számottevő higanykészletekkel rendelkezik. 
Felajánlotta, hogy szakértők előtt -  saját költségén -  nyilvá
nos bemutatót tart és elmagyarázza a módszer addig gondo
san eltitkolt részleteit. Mindezért cserébe azt kérte, hogy ő és 
családja az eljárás bevezetéséből eredő nyereség egynegye
dét megkaphassa. A császár utasította az Udvari Kamara el
nökét, Kolowrat grófot, szervezze meg a nagybani próbát, 
ám az igényelt jutalomról kezdetben hallani sem akart, csak 
később módosított ezen a merev álláspontján.

A nyilvános próbára 1785. január 3-án került sor Bécsben. 
A várt eredmény azonban elmaradt, mivel Selmecbányán túl 
magas hőmérsékleten pörkölték az érczúzalékot, amely ez
által összeégett, sőt egy része megolvadt és üvegszerűvé 
vált, így sokkal kisebb hatásfokkal lehetett csak amalgámoz- 
ni. Az Udvari Kamara leiratban utasította a Selmecbányái 
Kamaragrófi Főhivatalt az előírt pörkölési hőmérséklet be
tartására, de a nyomaték kedvéért a helyszínre küldték a csá
szári természetrajzi gyűjtemény alig harmincéves adjunktu
sát, Kari HaidingerX is, hogy felügyelje a műveleteket. A 
második próbát 1785. február 14-e és 21-e között tartották 
az Udvari Kamara három tanácsosának jelenlétében. Johann 
Teophil Stampfer gróf és Ferdinand Georg von Mitis jelen
tésében pozitívan vélekedett Bőm eljárásáról, a hiúságában 
megsértett Johann Thaddeus Peithner azonban elmarasztal
ta. Born március 23-án egy terjedelmes emlékeztetőben rea
gált a kifogásokra, de 17 pontot tartalmazó cáfolata nem 
győzte meg teljes mértékben a császárt. Néhány hét eltelté
vel azonban -  nyilván a gazdasági szempontokat újraérté
kelve -  II. József már maga is a támogatók egyike lett, sőt 
úgy rendelkezett, hogy Born módszerét a világ tudomására 
kell hozni. Szakított az udvarnak azzal a korábbi felfogásá
val, mely szerint a bányászattal kapcsolatos tudományos és 
műszaki ismeretek közzététele államérdeket sértene, ezért 
csakis legfelső engedéllyel lehetséges. Ahogy annak idején 
a nehezen magyarázható tiltó rendelkezés, most ez a hirtelen 
támadt „nagyvonalúság” is rendkívül kellemetlenül érintette 
Born Ignácot, hiszen a szabadalmi díjakból komoly bevétel
re számított. Joggal elvárta, hogy az állam érdekében, de a 
saját költségén végzett kutatásainak eredményeivel maga 
rendelkezhessen. Végül ezt a császár is belátta, mert egy má
sik döntésével megbízta a módszer bevezetésének és magá
nak a termelésnek a felügyeletével, s ezért fizetségül a nye
reség egyharmada illette meg tíz éven át. Born azonban nem 
lehetett teljesen elégedett, mert az újonnan létesítendő amal-
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gámozó üzemek építési költségeinek egyharmada is őt ter
helte.

Born felfedezésének híre természetesen nem maradha
tott sokáig titokban. Jóllehet magát a módszert néhány hi
vatalosan is beavatott szakértőn kívül nem ismerhette sen
ki, az azért kiszivárgott, hogy az eljárás nemcsak gyöke
res változásokat hozna a nemesfémtermelésben, hanem 
jelentős nyereséggel is kecsegtet. A Bécsben állomásozó 
külföldi diplomatákat módfelett izgatta, miről van szó, s 
amikor II. József feloldotta a hírzárlatot és közkinccsé tet
te a módszert, hivatalosan is kérvényezték, hogy országuk 
vezető bányászati és kohászati szakemberei a helyszínen 
is tanulmányozhassák azt. A Braunschweigi és a Lünebur- 
gi Választófejedelemség nagykövete, von Miilil (melles
leg a londoni kormányt is képviselte) már egy hónappal a 
második próba után megküldte a vizsgálati eredményeket 
Hannoverbe, sőt Born Ignáccal személyesen is kapcsolat
ba lépett, hogy további részleteket tudjon meg. Kikérte a 
tudós véleményét arról is, vajon a Harz-hegységben beve- 
zethető-e az új technológia. Mühl jelentései elsősorban a 
clausthali-zellerfeldi bányakapitány, Friedrich Wilhelm 
Heinrich von Trebra érdeklődését keltették fel, aki az el
következő években Born egyik lelkes támogatója lett. Ter
mészetesen más országokat is említhetnénk, például Spa
nyolországot. Bécsi nagykövete, Domingo de lriarte már 
1785 áprilisában részletes jelentést küldött a madridi kor
mánynak, amely Fausto d'Elhuyart, a vergarai bányásza
ti iskola tanárát kérte fel, hogy utazzék Bécsbe. A har
mincéves spanyol bányamérnök számára nem volt isme
retlen a térség, hiszen korábban a freibergi és a Selmecbá
nyái akadémián is tanult, s hogy nem eredménytelenül, azt 
többek között az is igazolja, hogy hazájának legkiemelke
dőbb bányászati és kohászati szaktekintélyeként később őt 
bízták meg a mexikói ezüstbányászat irányításával. 1783- 
ban -  Juan Jósé nevű testvérével közösen -  először állí
tott elő elemi volfrámot, s így a kémia történetébe is beír
ta a nevét.

II. József császár, értesülvén erről a nagy nemzetközi ér
deklődésről, végleg megszabadult kételyeitől és 1785. áp
rilis 18-án elrendelte, hogy az első amalgámozó üzemet 
Selmecbányán állítsák fel. Ez logikus döntés volt, hiszen 
a környék a Habsburg Birodalom nemesfémbányászatá
nak volt az egyik központja, itt működött a korabeli Euró
pa legjelentősebb bányászati főiskolája, s természetesen 
az egyes szakmák képviselőiről, a nagy tapasztalatokkal 
rendelkező mesteremberekről és iparosokról sem feled
kezhetünk meg, hiszen az új technológia gyakran merő
ben új műszaki megoldásokat, berendezéseket és nem 
utolsó sorban elég sok szakmai leleményt igényelt.

Born 1785 májusában a Physikalische Arbeiten hasábjain 
közreadott egy összefoglaló jelentést az új eljárásról, s a kö
vetkező év elején már a bécsi könyvesboltokban volt az 
amalgámozásról szóló -  korábban már említett -  monográ
fiája is, amelyet a császárnak ajánlott, s aki 1786. február
17-én keltezett rendeletében engedélyezte kiadását és árusí
tását. Jellemző egyébként, hogy von Mühl nagykövet már 
januárban azt jelentette Hannoverbe, hogy látta Born művét 
a Wappler kiadó üzletében, és postafordultával meg is érke
zett az utasítás, hogy sürgősen vásároljon belőle két pél
dányt. A könyv első, mintegy 90 oldalas fejezete az amalgá- 
mozás kialakulását ismerteti, bőségesen idézve a régebbi
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szerzők munkáiból. Born ezután leírja az arany- és ezüsttar
talmú ércek, továbbá az ún. feketeréz (kb. 60-70% elemi 
részt és bizonyos mennyiségű ezüstöt tartalmazó érc), vala
mint más kohászati termékek feldolgozását. Bemutatja az 
egyes műveleteknél használt eszközöket és berendezéseket, 
amelyekről a körmöcbányai bányamérnök, Fierer János ké
szített igen pontos rajzokat és metszeteket, hogy ezek nyo
mán a birodalom más üzemeiben is elkészíthessék azokat.

A Bom-féle közvetett amalgámozás elve ugyanaz, mint 
a spanyolnak vagy amerikainak nevezett eljárásé. A ne
mesfémek szulfidérceit kloridokká kell átalakítani, majd 
ezeket higannyal kell reagáltatni. A kémiai folyamat lé
nyege a következő egyenletekkel fejezhető ki:

Ag2S + 2 NaCl = 2 AgCl + Na2S

2 AgCl + 2 Hg -  2 Ag(am) + Hg2Cl2
Az amerikai éghajlati viszonyok között a szulfidok már az 
intenzív napfény hatására átalakultak kloridokká, Európá
ban ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan volt. Born olyan 
megoldást talált, amely nemcsak helyettesítette a napener
giát, hanem a hosszadalmas és munkaigényes „klorido- 
zást” néhány órára rövidítette és gépesítette.

Az egész termelési folyamat részletes leírása meghalad
ná ennek a tanulmánynak a kereteit, ezért -  Born Ignác 
nyomán -  csak a legfontosabb műveleteket vázoljuk fel.

a) Zúzás, ó'rlés, szitálás -  a feldolgozandó ércet lisztsze
rűvé aprították, s időnként vizet öntöttek hozzá, hogy 
csökkentsék a levegőbe jutó por mennyiségét. Born nem 
csupán a várható veszteséget kívánta elkerülni, hanem a 
munkások egészségét is szem előtt tartotta! A finomra 
őrölt ércet megszárították és átszitálták.

b) Pörkölés -  Born ezt a műveletet különösen fontosnak 
tartotta, s mint a fentebb már említett bemutató kudarca is 
bizonyítja, nem alaptalanul. Túl magas (500 °C feletti) hő
mérsékleten az érc megolvadhatott, a szükségesnél alacso
nyabb hőfokon pedig a nemesfémrészecskéket magába záró 
kőzetburok tökéletlenül hasadt volna fel. A pörkölő láng in
tenzitására is ügyelni kellett. A túl heves láng finom porsze
meket ragadhatott magával, sőt az elillanó arzénnal ezüst és 
arany is távozhatott a levegőbe. A gyenge tűz viszont nem
csak tökéletlen pörkölést eredményezett, hanem lelassította 
a munkát és a kelleténél sokkal több fát igényelt. A pörkö
lésre szánt érc tiszta nemesfémtartalma kb. 0,25-0,35% volt. 
Az érchez 8%-nyi finomra őrölt kősót adagoltak (de a kősó 
mennyisége az érc típusától függően változhatott), s ezután 
kezdődhetett a szakaszos pörkölés, amely során a mintegy 
másfél-két tonnányi keveréket kisebb (kb. 200 kg-os) ada
gokban a szárító láng fölül a pörkölő láng fölé gereblyézték, 
s így fokozatosan végeztek az egész mennyiséggel. Egy 
adagnyi keverék pörkölési ideje kb. 3 és fél óra volt. A pör
kölés befejeztével a keveréket ismét átrostálták. A művelet 
során keletkezett porcokét és égett rögöket újraőrölés céljá
ból különválasztották, a pörkölt ércport pedig az amalgámo- 
zásig egy hatalmas faszekrényben tárolták.

c) Amalgámozás (foncsorítás) -  Born Ignác kísérletei 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy ezt a műveletet 
célszerűbb hőenergia hozzáadásával végezni, noha elvileg 
lejátszódhat légköri hőmérsékleten is, de kisebb hatásfok
kal. A feldolgozandó ércet rézüstbe szórták, ehhez annyi 
vizet öntöttek, hogy könnyen folyó zagy keletkezzen, 
majd hozzáadták a higanyt. Az érc és a higany aránya 2-
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2,5 : 1 volt, de később sikerült némileg csökkenteni a hi
gany mennyiségét. Az üstöt lassú tűzön hevítették, s eköz
ben a sűrű masszát vízkerék segítségével állandóan kever
ték. Az amalgámozás általában 8-10 órát vett igénybe, ki
vételesen azonban 12-15 óráig is eltarthatott. A művelet 
végeztével a munkások leemelték az üstöt és speciális tar
goncán az átmosó berendezéshez tolták.

d) Átmosás -  ezt kónikus alakú fakádban végezték, 
amelyhez függőleges keverőberendezés csatlakozott. A 
keverés hatására az amalgám és a fölösleges higany kivált 
a zagyból és a kád aljára süllyedt, ahonnan egy nyíláson át 
elvezették. A zagy a kád oldalán lévő nyílásokon távozott. 
A művelet során időnként vizet öntöttek a keverékhez, 
hogy az amalgám és a zagy minél tökéletesebben elkülö
nüljön egymástól.

e) Az amalgám sajtolása -  erre azért volt szükség, hogy 
az amalgámból a fölösleges higanyt eltávolítsák. Az amal- 
gámot lenzsákba rakták és kinyomkodták belőle a hi
ganyt. Ezután golyókat formáltak belőle, amelyeken ke
mény kéreg képződött, így nem estek szét. A golyókat a 
bányatisztek begyűjtötték és lemérték, majd nyilvántartás
ba vették. A kisajtolt higany tartalmazott ugyan bizonyos 
mennyiségű ezüstöt és aranyat, de ez nem ment veszendő
be, mert a higanyt újból felhasználták.

f) Az amalgám kiégetése -  ezt egy légmentesen lezárha
tó tégelyben végezték, amelynek az alsó részét áramló 
vízzel hűtötték, míg a tetejét -  mintegy 5-6 órán át -  fa
szénnel hevítették. A foncsorgolyókat állványon álló lika- 
csos fémlemezre rakták, hogy a higany zavartalanul elgő
zölöghessen. A hűtés következtében lecsapódott higany a 
tégely alján gyűlt össze, míg a fémlemezen visszamaradt 
a szivacsos ezüst.

g) A kiégetett amalgám finomítási (raffináló) olvasztása 
-  a nyers ezüst bizonyos mennyiségű aranyat, rezet és ól
mot tartalmazhatott, amelyet a hagyományos módon, te
hát ólommal átolvasztottak, majd az ólmot elűzték.

h) Az amalgámozás maradékának hasznosítása -  ha az 
eljárás során keletkezett salakanyag legalább 0,05-0,06% 
ezüstöt tartalmazott, Borii azt ajánlotta, hogy 4% sót adva 
hozzá pörköljék újra és amalgámozzák.

Könyve utolsó fejezetében Born Ignác összegzi módsze
rének előnyeit a hagyományos kohászati eljárásokkal 
szemben, és 1 000 bécsi mázsa (kb. 56 tonna) ércre vonat
koztatva részletes kimutatást készít az amalgámozás költ
ségeiről. A kortárs szakemberek figyelmét bizonyára meg
ragadták azok az adatok is, amelyek az idő, a munkaerő, a 
higany és a fűtőanyag jelentős megtakarítását dokumentál
ták. Például a 35-50 napig tartó amerikai amalgámozáshoz 
viszonyítva a Bom-féle eljárással 3-4 nap alatt el lehetett 
jutni a végtermékig. Born becslése szerint az olvasztásos 
módszer során akár 15% ezüst is veszendőbe mehet, míg 
az amalgámozáskor legföljebb 5%-os a veszteség, sőt, az 
eljárás tökéletesítésével ez az érték tovább csökkenthető.

Az első nemzetközi tudományos konferencia

A császári döntés értelmében a Habsburg Birodalom vala
mennyi nemesfém-kohászati üzemében be kellett vezetni az 
amalgámozást. Ezt lépésről lépésre hajtották végre, s elsőként 
a Selmecbányától alig 15 kilométernyire fekvő Szkle- 
nófürdőn, az 1781 -ben bezárt ezüstkohó öreg épületében ren

dezték be az amalgámozó üzemet. Az előkészületek és a mű
szaki munkák irányításával, a módszer szakszerű alkalmazá
sának felügyeletével a Selmecbányái Kamaragrófi Főhivatal 
tanácsosát és a Bányászati Akadémia jeles kémiaprofesszorát, 
Ruprecht Lipót Antalt (1748-1814), valamint Kari Haidingert 
bízták meg, akiket Born Ignác is nagyra tartott. Ruprecht 
szakértelme és zseniális szervezőképessége meghatározó sze
repet játszott abban, hogy a különböző nehézségek ellenére 
beindulhatott az amalgámozás Szklenófürdőn. Pörkölő láng
kemencét, ércek őrlésére alkalmas malmokat, vízmeghajtású 
keverőberendezéseket kellett építeni. Különösen a víz okozott 
sok fejtörést, mivel a környező patakok hozama nem tűnt 
elégségesnek a kerekek meghajtásához. Ruprecht utasítására 
gátakat építettek, ezzel valamit enyhítettek a gondokon, de té
len így is jelentősen csökkenteni kellett a termelést. Az amal- 
gámozásnál használt rézüstök gyártása is számtalan nehéz
ségbe ütközött, és az idő múlásával az is kiderült, hogy élet
tartamuk eléggé behatárolt, gyakran kellett javítani, illetve 
cserélni őket. Alighanem ez a körülmény is ösztönözte 
Ruprechte.t, hogy megpróbálkozzon az ún. „hideg amalgámo- 
zással”, amelynek lehetőségét már Born is felvetette, az első 
ígéretes kísérleteket pedig a freibergi bányászati akadémia 
professzora, Christlieb Ehregott Gellert bányatanácsos végez
te. Ennél az eljárásnál nem kellett az érc és a higany elegyét 
melegíteni, ezért rézüstökre sem volt szükség, helyettük fa
hordókat alkalmaztak, amelyekben a vajköpülésre emlékezte
tő módon (egy átlyuggatott dugattyú függőleges irányú moz
gatásával) igyekeztek elérni a lehető legtökéletesebb kevere
dést. Noha a módszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
Szklenófürdőn mindvégig csak a kísérletezések szintjén fog
lalkoztak vele, s mire a fölöttes hatóságok áldásukat adták 
volna rá, Ruprecht már lemondott megbízatásáról és ezzel tu
lajdonképpen a szklenófürdői amalgámozásnak is befelleg
zett. De ne szaladjunk előre az időben, hiszen 1785 őszén még 
úgy tűnt, hogy a nagy érdeklődéssel és reményekkel várt új el
járás hamarosan meghozza első gyümölcseit. A helyszínre 
rendelték a birodalom valamennyi ezüstkohójának szakembe
reit, akik ércmintákat is hoztak magukkal, hogy azokon pró
bálják ki az új technológiát. Betanításuk több hónapig tartott, 
s ezt követően visszatértek állomáshelyükre, ahol beindíthat
ták az amalgámozást.

A hivatalból oda rendelt hazai szakemberek mellett már 
1786 tavaszán megérkeztek az első külföldi érdeklődők is. A 
Titkos Udvari Kancellária nemcsak az amalgámozással kap
csolatos berendezések és munkafolyamatok megtekintését 
engedélyezte nekik, hanem azt is, hogy Szklenófürdőn pró
báknak vessék alá az országukból származó ércmintákat. (A 
kimutatásokat és a különböző számításokat azonban államér
dekből elütkolták előlük, és megtiltották azoknak a gépeknek 
a megtekintését is, amelyek közvetlenül nem álltak kapcsolat
ban az új eljárással.) Ezek a jeles tudósok és magas rangú bá
nyatisztek akkor talán még nem is sejtették, hogy az első nem
zetközi tudományos konferencia résztvevői lesznek. Sajnos 
nem lehet hiteles adatokkal alátámasztani, hogy Born Ignác 
meghívására jöttek volna össze a fürdővároskában, sőt a tu
dóst eleinte talán még kissé bosszanthatta is ez a nagy jövés
menés, hiszen egyre inkább szertefoszlani látszottak azok a 
reményei, hogy az új technológiát -  kellő jutalmazás fejében 
-  az ő instrukciói alapján vezetik majd be az egyes országok
ban. Persze ez is inkább csak feltételezés, és Born megrendült 
anyagi helyzete teszi valószerűvé.
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Borii Ignác -  mint arról a korabeli Wiener Zeitung is tudó
s í t -  1786 augusztusában érkezett Szklenófiirdőre, hogy sze
mélyesen mutassa be a megjelent szakembereknek az új 
módszert. Hogy hányán lehettek, azt ma már nehéz lenne 
pontosan megállapítani. Név szerint ismerünk legalább har
minc külföldi résztvevőt, de nem kizárt, hogy kísérettel ér
keztek. Jozef Vozár szlovák történész úgy véli, hogy ezen a 
nemzetközi tanácskozáson legalább hatvanan voltak jelen. 
A legnépesebb csapat Angliából kelt útra. A héttagú küldött
ségben ott volt Cadogan mineralógus és J. Hawkins műked
velő természetbúvár is. Dániát a Henckel testvérpár (Olaus 
és Gregorius), Spanyolországot a már említett Fausto 
d ’Elhuyar mellett Belmonde-Ventimiglia herceg és további 
három személy képviselte. Jelen volt von Trebra és von 
Uslar Hannoverből, Johann Friedrich Wilhelm Toassaint 
von Charpentier profeszor és bányatanácsos Freibergből, 
von Falkenberg bányatanácsos, Peter lllman mineralógus, 
von Bállá kormánytanácsos és Heinrich Völkner Oroszor
szágból és természetesen megérkezett Svédországból Born 
Ignác barátja és levelezőtársa, Johann Jacob Ferber is.

A Szklenófürdőn összesereglett szakemberek feltehető
en a városka -  akkor egyetlen -  vendégfogadójában kaptak 
szállást, és az ebédlőben beszélték meg a látottakat, foly
tattak eszmecserét az új módszer előnyeiről és hátrányai
ról. Born Ignác felszólította tudóstársait, hogy írásban vá
laszoljanak a következő kérdésre: Eló'nyösebb-e az ezüst
ércek és a kohászati termékek amalgámozása az eddig al
kalmazott olvasztásnál? A konferencia több résztvevője is 
tollat ragadott és részletesen kifejtette észrevételeit, nem 
rejtve véka alá kifogásait sem. A legterjedelmesebb dolgo
zatot von Charpentier, d ’Elhuyar és Olaus Henckel vetette 
papírra. Von Charpentier Born módszerét a század egyik 
legfontosabb és leghasznosabb bányászati és kohászati ta
lálmányának nevezte. A spanyol professzor összehasonlí
totta az amerikai és a Bom-féle amalgámozást, és arra a 
következtetésre jutott, hogy ez az utóbbi sokkal előnyö
sebb, a veszteség nem számottevő. Dicsérte a munkafe
gyelmet, az üzemben uralkodó rendet, az elmés -  és a fá
rasztó emberi munkát felváltó -  gépeket, valamint azt is, 
hogy törődnek az emberek egészségével. Valamennyi ta
nulmány végkicsengése az volt, hogy a Bom-féle eljárást 
minden országban be kell vezetni, mert előnyei a hagyo
mányos olvasztásos módszerrel szemben vitathatatlanok.

A dolgozatokból Ferber egy kötetet állított össze, amely 
1787-ben Bécsben és Lipcsében látott napvilágot. Címéül 
Born Ignácnak a nemzetközi kongresszuson feltett kérdé
sét választotta (Ist es vortheilhafter, de silberhaltigen Erze 
und Schmelzhüttenprodukte anzuquicken, als sie zu 
schmelzen?) és előszót is írt hozzá. A nyolc szerző közül 
hét (von Charpentier, d ’Elhuyar, Ferber, Hawkins, O. 
Henckel, von Trebra és a wolfsteini Johann Dániel Weber) 
külföldi volt, az egyetlen magyarországi, akinek dolgozata 
bekerült a válogatásba, Hoffinger János György (1756- 
1792) brassói születésű Selmecbányái bányaorvos volt. Ő 
az amalgámozásnak az egészségre gyakorolt hatásával 
foglalkozott. (1790-ben Selmecbányán egy könyvet is ki
adott erről a témáról.) Praxisa során nyilván sok mindent 
látott és megvizsgált, ezért hitelt kell adnunk annak a meg
győződésének, hogy az új eljárás nem volt káros a munká
sok egészségére. A higanymérgezés lehetőségét természe
tesen nem lehetett teljesen kizárni, de az eljárás bevezeté
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se során nem csupán a műszaki paraméterek javításán fá
radoztak, hanem a munkavédelmet is szem előtt tartották.

A Bom-féle amalgámozás tehát kiállta a próbát és a 
nemzetközi porondon teljes sikert aratott. A tudós öröme 
azonban nem lehetett zavartalan, legalábbis erre kell gya
nakodnunk néhány külföldi hozzászóló elejtett megjegy
zését olvasva. Ferber szerint Európa igazságot szolgálta
tott annak a tudósnak, akit hazájában a gyűlölködés és a 
tudatlanság meg akart fosztani érdemeitől. Henckel is ha
sonló szellemben fogalmaz és leszögezi, ismét beigazoló
dott, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Ezek 
a célzások valószínűsítik azt a feltételezést, amely szerint 
Boriinak sok ellensége lehetett a császári udvar hivatalno
kai között és a hazai szakmai körökben is. Bizonyára vol
tak olyanok, akik személyes sértésként fogták fel a tudós 
gunyoros hangvételű írásait, melyekben a maradi gondol
kodást és a szolgalelkűséget ostorozta. Másokat Born 
felfelő ívelő karierje ingerelhetett, míg számos tudós kol
légája magatartását a szakmai féltékenység befolyásolta.

A szklenófürdői tanácskozás résztvevői természetesen 
nem csupán az amalgámozásról vitatkoztak, hanem véle
ményt cseréltek szakterületük egyéb kérdéseiről is. A be
szélgetések légköre szívélyes, sőt baráti volt, s mindany- 
nyian egyetértettek abban, hogy az ilyen összejövetelek 
ösztönözhetik a további kutatásokat és elősegíthetik egy- 
egy felfedezés, találmány hírének széles körű elterjedését. 
Alighanem von Trebra javaslatára elhatározták, hogy egy 
nemzetközi bányászati tudományos társaságot alapítanak, 
amely összefogná a bányászat és a kohászat területén te
vékenykedő tudósokat és szakembereket. Hogy von Treb
ra tanácsos lehetett a kezdeményező (és nem Born Ignác, 
ahogy némelyek feltételezik), azt elsősorban az támasztja 
alá, hogy már két évvel korábban, 1784 augusztusában 
egy levelében, amelyet Johann Wolfgang Goethének kül
dött, üdvözölte a költőnek azt az ötletét, hogy létre kelle
ne hozni egy nemzetközi tudományos társaságot. Ez a 
szervezet elsősorban a földtudományok fellendítésén 
munkálkodott volna. A clausthali bányakapitány és a ké
sőbb világhírűvé vált költő már évek óta meghitt kapcso
latban állt, gyakran indultak közös felfedező útra a Harz- 
hegységbe és geológiai vizsgálatokat is folytattak. A 
szklenófürdői összejövetelnél von Trebra keresve sem ta
lálhatott volna jobb alkalmat arra, hogy ezt az elképzelést 
a szakma képviselői előtt is ismertesse. A javaslatot min
denki lelkesen támogatta és hamarosan elfogadták a társa
ság alapszabályát is. Ez 1786 szeptemberében történt, in
nen számíthatjuk tehát a Societat dér Bergbaukunde (La 
Société de l ’art de l ’exploitation des mines) néven ismert
té vált szervezet megalakulását. Az alapítók egy meghívó- 
levelet is megfogalmaztak, amelyben felszólították az ér
deklődőket, hogy lépjenek be a társaságba. Maga az alap
szabály kilenc pontból állt, s lényegében a társaság érdek
lődési körét és célkitűzéseit jelölte ki, megszabta a tagok 
feladatait és az igazgatók kötelességeit. A társaság székhe
lyéről nem döntöttek, de szervezési központja és archívu
ma Zellerfeldben, von Trebra működési helyén volt. O in
tézte a társaság pénzügyeit is, hiszen a tagoknak minden 
év húsvétjáig 2 aranyat kellett befizetniük tagdíj gyanánt. 
A tizennégy igazgató egy-egy országot képviselt. Például 
Born Ignác a Habsburg Birodalomban élő tagok ügyeivel 
foglalkozott, a két d ’Elhuyar-f]ivér pedig az amerikai spa
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nyol gyarmatok megbízottja volt. A társaság iránt vi
szonylag nagy volt az érdeklődés; 1789-ig 15 európai és 
amerikai országból 147-en léptek be. A rendes tagok mel
lett számos tiszteletbeli és rendkívüli tagja is volt a társa
ságnak, köztük olyan kiemelkedő személyiségek, mint J. 
W. Goethe, M. H. Klaproth, A. L. Lavoisier, vagy a genfi 
de Saussure professzor, aki elsőként mászta meg a Mont 
Blanc-t. A gőzgép tökéletesítője, James Watt és üzlettársa, 
Matthew Boulton rendes tag volt. A társaság Berg- 
baukunde címmel, Born és von Trebra szerkesztésében
1789- ben és 1790-ben évkönyvet is megjelentetett, de a 
folytatás elmaradt. Ennek feltehetően Born és Ferber vá
ratlan halála volt az oka, ám az európai politikai helyzet 
sem nagyon kedvezett az efféle felvilágosult törekvések
nek. A Bányászati Tudományos Társaság tevékenysége az
1790- es évek elején eléggé rendszertelenné vált és hama
rosan meg is szűnt. Trebra két évtizeddel később, 1814- 
ben még egyszer kísérletet tett a társaság felélesztésére, 
terve azonban dugába dőlt.

Önálló dolgozat témája lehetne a Habsburg Birodalom
ban alapított amalgámozó üzemek további sorsa. Szklenó- 
fürdőn Raprecht Antalnak egy idő után elege lett a bécsi hi
vatalnokok akadékoskodásaiból és önként lemondott fel
ügyelői tisztségéről. Ez az amalgámozó üzem gyors hanyat
lásához vezetett és az 1790-es évek legelején a fegyelem 
már annyira meglazult, hogy az itt előállított ezüst többe ke
rült, mintha kohászati eljárással készült volna. 1793-ban 
végleg leállították a termelést. Valamivel ígéretesebbnek 
látszott a besztercebányai üzem jövője, annál is inkább, mi
vel Bécsben úgy határoztak, hogy a szomolnoki, a nagybá
nyai, a rézbányái és az oravicai üzemet be kell zárni és a fel
szabadult kapacitást Besztercebányán kell koncentrálni. 
1800-ban azonban itt is leállítoták az amalgámozást.

A szklenófürdői nemzetközi tanácskozás eredményeként 
Európa számos országában alapítottak amalgámozó üze
meket. Freiberg közelében von Charpentier irányításával 
1787-1790 között épült fel az üzem, amelyről be is számolt 
a Bergbaukunde második kötetében. 1791-ben a gyár nagy 
része leégett ugyan, de hamarosan helyreállították és 1857- 
ig folyamatosan termelt. Az amalgámozást forgó hordók
ban és hideg úton végezték. Fennállása alatt -  mint arról a 
közvetett amalgámozás bevezetésének 200. évfordulója al
kalmából Szklenófürdőn 1986-ban rendezett nemzetközi 
szimpóziumon Wagenbreth beszámolt -  a freibergi üzem
ben 160 ezer tonna ércet dolgoztak fel és mintegy 350 ton
na ezüstöt állítottak elő 14 millió tallér értékben. A mód
szer Amerikába is eljutott, de tartósan nem vert gyökeret. 
Ennek részben a spanyol gyarmati hivatalok hagyomány
tisztelete és minden újtól való ódzkodása volt az oka, más
részt az a tény, hogy az amerikai ércek összetétele lényege
sen eltért az európaiakétól. Hiányzott a megfelelő műszaki 
háttér és az új beruházásokhoz szükséges tőke is.

Az ezüst- és az aranyércekből ma már egészen más mó
don nyerik ki a nemesfémeket, magát az amalgámozást 
azonban bizonyos elemek (elsősorban a gallium) előállítá
sánál továbbra is alkalmazzák.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Lacza Tihamér: Born Ignác amalgámozási eljárása

A tanulmány ismerteti a XVm. század második felében élt kiemel
kedő mineralógus és kohászati szakember, Bőm Ignác (1742-1791) 
legjelentősebb tudományos és műszaki eredményét, az arany és az 
ezüst kinyerésére szolgáló amalgámozási eljárást. Bom a spanyolok 
által Amerikában bevezetett amalgámozási módszert korszerűsítve 
és lényegesen továbbfejlesztve olyan eljárást dolgozott ki, amely le
hetővé tette a Habsburg Birodalomban bányászott arany- és főleg 
ezüstércek olcsóbb és sokkal hatékonyabb feldolgozását. A tanul
mány ismerteti a Bom-féle amalgámozás egyes lépéseit: az érc őr
lését, kősóval történő pörkölését, amalgámozását és végül az ezüst 
kinyerését az amalgámból. Az új eljárást hivatalosan 1786-ban mu
tatták be Szklenófürdőn és ebből az alkalomból mintegy 30 külföl
di szakember is ellátogatott a Selmecbányához közeli városkába. Ez 
a szakmai összejövetel lett az első nemzetközi tudományos konfe
rencia. A tanulmány ismerteti ennek a tanácskozásnak a lefolyását 
és eredményeit. A Bom-féle amalgámozást Európa számos országá
ban bevezették, azonban Born Ignác korai halála miatt a Habsburg 
Birodalomban néhány év elteltével felhagytak vele.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 46 (2002)]

S U M M A R Y

T. Lacza : The Amalgamation Process by Ignác Born

The study features the unique work of the mineralogist and met
allurgy specialist Ignác Born, (1742-1791), who lived in Hunga
ry in the second half of the 18lh century. This study focuses on 
his most important scientific and fundamental achievements in 
techniques of amalgamation serving for obtaining silver and 
gold from minerals. By improving the amalgamation process 
used by the Spanish in America that time, Born introduced a new 
way of the whole process that reduced the expenses of obtaining 
silver and gold by amalgamation of minerals.

The thesis also deals with aspects of the Bom-like amalgama
tion process: grinding minerals, their further roasting by halite, 
amalgamation and finally, obtaining precious metals from the 
amalgam. The new process was first introduced in 1786 in Sklené 
Teplice, near Banská Stiavnica, central Slovakia. About 30 met
allurgy specialists from abroad took part on the event. This 
became the first international conference in the history. The study 
describes the scientific discussions and the conclusions made 
during the conference. Later on, the Bom-amalgamation tech
nology was introduced in many European countries. However, 
after the early death of Ignác Born, then metallurgical industry in 
the Habsburg Monarchy gave up using this technology.
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Bolyai Farkas, a kémiatanár

Bolyai Farkas (1775-1856) 
elsősorban matematikus 
volt. Sokoldalú tevékenysé
gét a néprajztól az agrártudo
mányig, az állatgyógyászat
tól az egyenletek bűvös vilá
gáig eléggé felderítette a tu
domány. Még kályhaépítés
sel és drámaírással is foglal
kozott. Munkásságának talán 
egyetlen területe nincs kellő

képpen értékelve: szerepe a hazai vegyészet történetében. 
Mindössze annyi tisztázódott, hogy ő az anyanyelvű kémia- 
oktatás megteremtője. A Bolyai név a matematikában ma 
már fogalom. Talán éppen ezért szorult háttérbe eddig kémia
tanári tevékenységének érdembeli értékelése. A dolgozat ezt 
a hiányt próbálja pótolni a társadalmi fejlődés, s ezen belül a 
kémia ill. kémiatanítás korabeli állapotával összefüggésben. 
Kiderül, hogy ő a kémiát is korának színvonalán tanította és 
művelte; ami a sztöchiometriát illeti, éppen matematikus vé
nájának köszönhetően előbbre is járt kortársainál.

Vegyünk részt egy igazi időutazáson, kedves Olvasó, 
hisz a saját történetünk fejtegetése sokszor lehet a jövőnk 
prognózisa is, mondta találóan valaki.

Mint tudjuk, a XVII-XVIII. századokban kezdett kiala
kulni a vegytan iránti érdeklődés az erdélyi iskolákban. 
Ugyan még szervezetlen keretek között, de a korszak leg
fontosabb kémiakönyvei elérhetőek voltak a diákok számá
ra -  külföldi forrásból. Ekkor a vegytan még a fizika vagy 
az ásványtan függeléke volt, ismeretét nem tartották fontos
nak. A XVIII-XIX. század fordulóján nálunk is kezdi érez
tetni hatását az egész Európára jellemző tudományos-tech
nikai forradalom. A korszakot a kémia története is a kémia 
forradalmaként jegyzi. Bár Lavoisier híres könyve 1789- 
ben megjelenik, a flogisztonelmélet1 hívei nem adják meg 
egykönnyen magukat -  Báróczi Sándor, a volt enyedi diák 
és testőríró, még 1810-ben is alkimista2 könyvet ad ki [4]. 
Az oktatás színvonalát tekintve nem is csodálkozhatunk 
ezen. Ez időben zajlik a kémia egységes nevezéktanának 
kialakulása is. Magyarországon ezt a még igencsak zűrza
varos kémia nyelvet kellett magyarra átültetni.

Ilyen körülmények között nevezi ki a marosvásárhelyi 
Református Kollégium tanácsa 1804 január 22-én Bolyai 
Farkast a matematika-fizika-kémia tanszékre [3]. Vidé
künkön, sokan tévesen, csak a XIX. század második felé-

* Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, II. éves hall
gató, Marosvásárhely. Lakcím: Panet 546, Mures 4327, Romania
1 Ma már elavult, de keletkezése idején jelentős tudományos haladást 
képviselő elmélet, 1710-ben G. E. Stahl alapozza meg. Minden égési 
folyamatot (a fémekét is) egy feltett anyag, az éghetőség feltételét jelen
tő flogiszton meglétével magyarázott, mely az égés során elillan. Ez az 
elmélet számos kémiai felismerést egységes nézőpontból szemlélt, és 
először A L  Lavoisier (1743-1794) cáfolta meg.
2 A titkos középkori kémia, amely fő céljaként egy valójában nem létező 
anyag, a „bölcsek köve” segítségével kevésbé értékes fémekből arany 
előállítására törekedett.
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re teszik a vegytan oktatásának kezdeteit. Itt ő már közel 
fél évszázaddal megelőzve a többi erdélyi iskolát, önálló 
tantárgyként tanítja magyarul a kémiát. Ismert, hogy a tan
tárgyat ez idő tájt a filozófia keretében (természet-filozó
fia) vagy ásványtannal együtt társítva adták elő. Ám az 
említett kollégium tanácsa a vegytant 1803. december 18- 
án valóban önálló tantárggyá különíti [2].

Bolyai a rá jellemző lelkiismeretességgel lát munkához, 
könyveket szerez be. Hagyatékában hét kémiakönyv talál
ható, köztük Lavoisier, Gren, Fourcroy és mások mellett 
Nyúlás Ferenc munkái is [1,2]. Már ezek is bizonyítják, 
hogy az antiflogisztikus elmélet híve volt. A skolasztikus 
tanítás bírálatának is tekinthetjük, amikor azt vallja: „ta
nítani kell, de jó l tanítani... minden ami taníttatik, valóság 
legyen. Maradjon el, ami a lelket vagy nem formálja s 
csupán elfelejteni való, vagy egyébnek a helyét veszi el; a 
tudományt is le kell a lehetségesig minden szükségtelenből 
vetkó'ztetni, magában is elég nagy. ” Ma is megszívlelendő 
intelem.

Talán a szülőfalujában, Domáldon gazdálkodással töl
tött idő tette Bolyait a gyakorlat emberévé. Többször is 
tárgyalja a bor-, ecet- és pezsgőkészítést, a gyümölcsök 
cukortartalmát és más hasznos tudnivalókat. Fő érdemi 
tette, hogy már 1813-ban kémiaszertárat és laboratóriu
mot létesít. Ennek jelentőségét akkor mérhetjük fel, ha 
tudjuk: a Jobban szituált” debreceni kollégium pro
fesszora, Kerekes Ferenc, még 1819-ben is arról panasz
kodik, hogy „ez idő szerint nincs laboratórium, nincsen 
semmiféle eszköz kémiai kísérletezésre”[\]. Azt se feled
jük, hogy ekkor az országra nehezedik a napóleoni hábo
rúk terhe, az anyagi lehetőségek nagyon korlátozottak, de 
ennek ellenére Bolyainak meggyőződése, hogy „eljöhet az 
az idő, amikor egy kis chemiáról is lehet nehány olyan ex
perimentumokkal képzetet adni, hogy egy kis technológiai 
esméretnek alapja megvettessék... ”.

A tanítás, a kísérletezés folytatódik, Bolyai 1820-ban, 
amikor az erdélyi cameralista erdők főinspektorságát 
megpályázza, szolgálati bizonyítványába ezt írja: „a kémi
ai kísérletre és megfigyelésre is oktattam a tanulókat”. Ta
núsítják ezt azok a hagyatékában őrzött diákjegyzetek, 
melyeket ma laboratóriumi jegyzőkönyveknek is nevez
hetnénk, és amelyek a kísérletek során tapasztaltakat, 
megfigyeléseket tartalmazzák. Álljon itt egy Bőd Péter 
nevű tanítvány jegyzete: ,A  szesz a vízzel minden arány
ban elegyül. Ha 80-85 procent van benne a szesz spiri
tusznak, ha csak 40-50 úgy pálinkának mondatik. Egy 
üveg csőn a vízbe sülyedés pontja 0, az abszolút alkohol
ba sülyedésé 100°-nak jegyeztetik. Azután 1, 2, 3, 4,..., 99 
rész alkohol és 99, 98, 97,..., 1 rész vize légy készíttetvén, 
eszerint 100 különböző folyadék lesz, melyekben 0-tól 
100-ig van alkohol, melyekbe rendbe a csőt beletéve, s a 
sülyedés pontjait rendre megjegyezve készül a Gay-Lussac 
és ... (olvashatatlan név) szerinti scala, mely pontosan 
megadja, hogy valamely víz és szesz elegyben hány pro-
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cent szesz van”[5]. A fentiekhez legfeljebb Bolyai szél
jegyzetét kell hozzáfűzni, miszerint „Kár, hogy nem ez, 
hanem a Cartier, Beck és Baumé-é lettek közönségesek1”. 
Egyébként minden diákjegyzetet széljegyzettel látott el. 
Sajnos ezeket nem keltezte, hogy követni lehessen azok 
időrendűségét.

A jegyzetek nyelvezete főleg magyar, de latin és német 
is van közöttük, néha keveredve is. Ami a szaknyelvet il
leti, Bolyai igyekezett a magyar vagy magyarosított elne
vezéseket használni (éleny, büzeny, széneny, elecs, éleg, 
föléleg, vízalj, alumen, szénsavany, féret3 4 stb.), valószínű 
Nyúlás Ferenc hatására, akinek a könyve a birtokában 
volt. Mégis többnyire, az akkor még uralkodó latin elne
vezéseket használta (oxidulum, carboxil, hyperoxid stb). 
Ránk maradt kéziratai közül nem derült ki, hogy alkotott- 
e új szavakat.

Nemcsak kényszerből tanítja a kémiát, hanem felismeri 
szükségességét is. 1833-ban, a református egyházi főta
nács pályázatára Dósa Elekkel közösen javasolja a kémiát 
is a juristák tantárgyai közé. Ekkor kerül napirendre a ma
gyar nyelvű oktatás kérdése is, de ez az erdélyi reformá
tus kollégiumokban csak a negyvenes évek elején valósul 
meg. A jegyzetek nagyrészt magyar nyelvűek, így a negy
venes évek elején íródhattak, amikor Bolyai a hetvenedik 
éve felé járt. Mégis fogékony volt az újításra: használta a 
vegyjeleket, amelyek tanítása még úttörő jellegűnek szá
mított.

Ót tekintjük a sztöchiometrikai számítások bevezetőjé
nek a hazai kémiaoktatásba. 1826 áprilisában -  Jakab La
joshoz írt levelében -  már a matematikus mondatja vele: 
„...de a Sztöchiometriát fundamentumasan...egyik sem 
tudja, s ’a ’Sztöchiometriája természetét demonstrálni sem 
-  én mutassam meg?”, kérdi bosszúsan feltehetőleg kor
társait bírálva. Megjegyzi, hogy a sztöchiometriáról „min- 
denikiik matematische mondhatott volna többet. . .”[9]. 
Igazat kell adnunk Bolyainak, ha figyelembe vesszük, 
hogy J. B. Richter (1762-1807), akitől maga a sztö- 
chiometria elnevezés is származik [4], és aki ,/\  matema
tika alkalmazása a kémiában ” címmel háromkötetes mű
vet írt, a mai 2A1C13 + 3M gS04 = A12(S 04)3 + 3MgCl2 
egyenletet „matematikusán” (sztöchiometrikusan) így írja 
fel (lásd 1. ábra):

3 099 m agnézium -klorid ÍOOO

714 alumtnium-g z u l f á t  139-4

I. ábra. Reakcióegyenlet „matematikusán"

Az ugyancsak kortárs Kovács Mihály (1762-1851), 
1807-ben megjelent könyvében -  amely egyébként az el

3 közismert, köztudott
4 pl. vízalj = hidrogén, alumen = timsó, szénsavany = C 02, féret = tér
fogat stb.

ső magyar nyelvű kémia tankönyv -  még ún. „ábrás” re
akcióegyenletet javasol [4]. Pl. a CaCl2 + Na2S 0 4 = 
C aS04 + 2NaCl reakcióra (lásd 2. ábra):

Második összetétel 
Gipfz 

(CaS04)

Első összetétel
Glaubersó (N aS04) 

*
Kénsavanyú Széksó Második összetétel
Mészzöld
(C aS04)

Sósavanyú
(NaCI)

4 Konyhasó
(NaCI)

*

2. ábra. Reakcióegyenlet „ábrásán”

Mai szemmel nézve mind a Richter-, mind a Kovács-féle 
reakcióegyenlet furcsának tűnik, annál is inkább, hogy a ve- 
gyületek molképleteit zárójeleztük a korabeli megnevezések
hez. Hiába keressük a sztöchiometrikus összefüggéseket is. 
Bolyai ugyanakkor azt mondja: „Ha elegyül X a Z-vel nX ele
gyül mZ-vel. ...Ha van X + Y és van X + Y + Z s az alábbi 
szerint X + Y = nX + mYúgy X + Y + Z = nX + mY + p".

Akkor, amikor Berzelius vegyjelei még nem voltak általá
nosan elterjedve (csak 1813-14 -ben vezette be), Bolyai azt 
mondja, hogy 1 db Chlor + 1 db H 1 db O-re nézve aequi- 
valensnek mondatik" vagy „1 db S + 3 db 0  jegyezteti a 
S03-t"[9]. Innen csak egy lépés lett volna a kémiai egyen
letek mai formában való felírása. Bár felismeri a lényegét, ő 
többnyire elmeséli az egyenletet. Pl. így: „Acid. Sulf. + 
potassae -  Sulfas potassae ... Acid. Sulf. + Calx = Gipsz... 
a Calx és a potassae az Acidum sulfuricumra nézve vegyi 
valenseknek mondatnak". Itt a potassae valószínű, hogy 
K2C 0 3 (akkor hamuzsír), a Calx pedig a C aC 03 (akkor 
mészkő). Az idézet egy diákdolgozathoz fűzött széljegyzet, 
és több helyen nehezen olvasható. Azonban kitűnik belőle, 
hogy Bolyai felismerte, hogy az azonos mennyiségű kénsav
val reagáló hamuzsír és mészkő egymással is ekvivalensek.

Érdekes, hogy ahol a fenti egyenleteket leírja, vagy elme
séli „sztöchiometrikusan”, sehol sem használja a résztvevő 
anyagok atom- ill. moltömegeit, mégis az „1 db S + 3 db O 
jegyezteti a S03 - t ” (amit kénsavanynak nevez) egyenletet 
mennyiségileg illusztrálandó azt írja, hogy „20 + 3 ■ 10 = 
50", ami nem jelent mást, minthogy 20g S, 3 • 10g O és 50g 
S 0 3 egymással ekvivalensek. Mert, amikor ugyanezt a ma
tematika nyelvén mondja el, már sokkal magabiztosabb: ,A 
a B-t akkor mondatik neutralizálni, amikor az A + B sem az 
A-nak, sem a B-nek míjségeit nem mutatja”.
Össze is foglalja a sztöchiometria lényegét: „Innen a Stö
chiometrischer stáb, mely három kérdésre felelhet:
/ -  -  Hogy bizonyos súlyú összerakott testet alkotó elemek 

mennyi súlyúak?
2- -  Hogy ha bizonyos súlyát kell előhozni, mennyi súlyo

kat kell az azt alkotókból venni?
3a -  Hogy ha valamely testnek elbontó ereje van más 

összverakottra nézve és annak súlya meg van adva, 
amelyet elbontani kell, mennyit kell akkor az elbontó- 
ból venni?”

A jegyzetek tematikai megoszlása mond legtöbbet Bolyai 
sokoldalú vegyészeti ismereteiről. Szó esik benne kémiai 
alapfogalmakról, atomsúlyokról, fémekről, nemfémekről, 
elektrolízisről, vegyértékről, a kémiai gyökökről, szerves 
vegyületekről, népgyógyászatban használt „mindenféle
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baj” elleni szerekről. Elidőzhetnénk bármelyiküknél, kezd
ve a fog-, fej-, hátfájás és más bajok elleni keverékektől -  
melyek között pontosan megjegyzi azokat, amelyeket „az 
öreg Zejknétó'l", „Kakutsnétó'l” kapott, vagy „az Öreg Te
kintetes Doctor Kováts Úr dektált”, vagy ,Az én szem spi
rituszom”-nak nevez -  egészen az elektrolízisig [8].

„Használt némelyeknek vastaghályog ellen: keményen 
főtt tojásnak sárgáját kivéve, s helyébe római gáliczat té
ve; a tojásból ereszkedő víz erős, de diluálva lehet mérsé
kelve használni" [11]. Mi több: „A következővel már látá
sát elvesztett gyógyult meg...stb”~ írja a jókora „kúráló 
czélú" receptgyűjtemény egyik „recipé”-jében sok hason
ló mellett. így ,A  fogra rakodó borkő s az inyet sorvasztó 
férgek ellen: hogy a fogak is tovább álljanak s a fájásnak 
kevesebbé legyenek kitéve; a patikából egy üvegcsébe kell 
venni Acidum stalleri-t stb. ” f 10], de ad tanácsot „a dühös 
fog ellen ” is.

Nézzük, mit mond a kénről, mikor az elemekről ír: 
„Sulphur: ez égő »atyafias« az O-al5, csinál acid sul- 
phurist; egyesül a metallicumokkalp. o.6 7 vassal, de arany
nyal s platinával nem; a kénesővel csinál cinóbert. Vegyül 
calxal”. Vagy: „Azotum: ez a basissa az acidum nitricum- 
nak, mely áll A " ez sokfélét csinál; G. oxidum azotis, mely 
azt mondják, hogy ha az aert ki lehelli a tüdőn s ilyet szív 
bé, paradicsomi érzések közt v a n Mondhatnánk, tartal
milag hézagos, vagy kissé erőltetett, de ne feledjük, igen
csak gyerekkorát élte akkor még a kémia. Lássuk inkább 
azt meg, mennyire a gyakorlatiasság híve volt Bolyai a tu
dományokban, így érthetjük meg jártasságát, sokszínű ta
pasztalatait többek között a kémiában. Megfigyeltük, 
hogy valósággal mindenütt ráakadhatunk egy-egy Jegy
zés "-re (gyakorlati észrevételek), vagy „készítési mód”-xi\ 
(benne bő leírással a kísérletezni vágyóknak). Elevenít
sünk fel egy rövidebbet az utóbbiból: „Chlorina készítési 
módja: a retortába kell tenni 3 rész acid muriatic és egy 
rész oxidum mangali nigrit porrá törve, ebből középtűzzel 
valami sárga gáz evolválódik... ” -  a klór.

Vegyészeti vonatkozású kéziratai iskolai jegyzetekből 
és kísérletek leírásából állnak, mintegy 20 tételt tartalmaz
nak, közel 100 oldal terjedelemben [1]. Ennek több, mint 
felét a diákok jegyzetei teszik ki, amelyekbe Bolyai bele
javított; a többi a saját jegyzete.

A hagyatékban található egy német nyelvű diákjegyzet, 
ami egy 1860-ban megjelent lipcsei újságra hivatkozva (a 
diák ebből másolhatta ki) egy Morse-jelek továbbítására 
alkalmas galvánelem („Telegraph Apparat”) leírását tar
talmazza. Bizonyítéka ez annak, hogy tanítványaiban a 
kémia iránti érdeklődés, a Bolyai által kialakított munka
szellem az ő halála után is fennmaradt.

A jogos figyelem, amely a Bolyaiak matematikai műkö
désének emléke felé fordult, elhalványította a Bolyai Far
kas kémia terén kifejtett ténykedését, pedig ő volt az első 
magyar ember, aki Erdélyben felsőfokú kémiát tanított 
(Etienné’ és Moger idegenből került az országba).

5 oxigénnel reagál
6 példának okáért
7 A XVIII. sz. végén Kolozsvárott alapított kémiai-metallurgiai iskola 
első professzora Adré Étienne, aki latinra fordítja és kiadja 1794-ben 
Lavoisier vegytanának egy részét

mkl

Elképzelhető, hogy Bolyai azért orientálódott a mate
matika felé, mert véleménye szerint míg „a fizikus, ve
gyész, biológus laboratórium, műszerek, kísérleti anyagok 
nélkül meg sem mozdulhat, addig a matematikusnak, ha 
van papírja, írószere és tehetsége, már elindulhat az em
beri tudás végtelen tartományai felé. Helyzete ennyiben 
hasonlít a költőéhez”.

Az is meglehet, hogy Bolyai nem önszántából lett ké
miatanár. De érdeme, hogy felismerte a vegytan szerepét, 
munkáját nagy kezdeményező készséggel végezte, az el
méletet a gyakorlathoz kapcsolta. Igazán megérdemli, 
hogy „atyafiasabban” értékeljük tevékenységét a műsza
kiak oktatásában.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bodó Örs Zsombor: Bolyai Farkas, a kémiatanár

Bolyai Farkas elsősorban matematikus volt. Talán éppen ezért szo
rult háttérbe eddig kémiatanári tevékenységének érdembeli értéke
lése. A dolgozat ezt a hiányt próbálja pótolni a társadalmi fejlődés, 
s ezen belül a kémia ill. kémiatanítás korabeli állapotával összefüg
gésben. O az első magyar, aki kémiát tanít Erdélyben, és ő az anya
nyelvű kémiaoktatás megteremtője is. Kiderül, hogy ő a kémiát is 
korának színvonalán oktatta és művelte; ami a sztöchiometriát ille
ti, éppen matematikus vénájának köszönhetően előbbre is járt kor
társainál, a matematikát ültetve át a kémia nyelvére.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 54 (2002)]

S U M M A R Y

Ö. Zs Bodó: Farkas Bolyai, the Chemistry Teacher

Farkas Bolyai was primarily a mathematician. Perhaps this why 
his activity as a chemistry teacher has not been valued to date on 
its merits. This paper attempts to rectify this deficiency as related 
to the contemporary status of social development, chemistry and 
the teaching of chemistry. He was the first Hungarian who had 
taught chemistry in Transylvania and who created the conditions 
for teaching chemistry in native Hungarian. It becomes evident that 
Bolyai had practised and taught also chemistry at the standards of 
his age; in respect of stochiometry, just because of his mathemati
cian vein, he had even been ahead of his contemporaries by trans
lating mathematics into the language of chemistry.
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Zsakó J á n o s  
1926-2001

Zsakó János 1926. január 26-án született 
Kolozsvárott egy jól ismert családban. 
Dédnagyapja Zsakó István az 1848/49-es 
szabadságharc idején Torockót védelmez
te, az ottani unitárius magyar közösség ve
zetője volt. Jókai Mór róla mintázta az 
„Egy az Isten” c. regényének főhősét. Kö
zépiskolai tanulmányait a kolozsvári Uni
tárius Kollégiumban végezte. Egyetemi ta
nulmányait a Budapesti Műszaki Egyete
men kezdte, de a háború miatt rövidesen 
Kolozsvárott a Bolyai Egyetemen folytatta 
és ott szerzett vegyészdiplomát 1948-ban.

Az egyetemen maradva kinevezték tanár
segédnek a magyar nyelvű Bolyai Egyetem
re. 1956-ban kandidátusi, illetve PhD címet 
szerez. 1953 és 1963 között lektor (adjunk
tus, megbízott előadó). A román egyetem
mel való egyesítés után 1963-tól docens, 
majd professzor a Babes-Bolyai Egyete
men. 1991-ben nyugdíjazzák, de továbbra is 
doktoranduszokat vezet haláláig, 2001. au
gusztus 7-ig. A kolozsvári Házsongárdi te
metőben helyezték végső nyugalomra.

Oktatási tevékenysége során eleinte álta
lános kémiát, majd a fizikai kémia külön
böző fejezeteit (elektrokémia, reak
ciókinetika, termodinamika, anyagszerke
zeti részek) adja elő magyar, illetve román 
nyelven. 1972-76 között Algériában a 
Constantine-i egyetemen vendégprofesz- 
szorként működött és francia nyelven 
anyagszerkezeti, kvantumkémiai és kvan
tummechanikai előadásokat tartott. 1992- 
ben a Budapesti Műszaki Egyetemen ven
dégprofesszorként egy szemeszteren át ok
tatott magyar és angol nyelven.

Eredményes pedagógiai tevékenységét 
mutatja, hogy a román nyelven megjelent 
„Atom- és molekulaszerkezet” c. könyvét 
több mint két évtizeden keresztül Románia

2001. november 8-án ünnepélyes keretek 
között vehette át négy kémiatanár kiemelkedő 
munkájáért„A Magyar Kémia-oktatásért”-dí- 
jat. A rangos elismerést a Richter Gedeon Ala
pítvány a Magyar Kémia Oktatásáért kurató
riuma évente ítéli oda azon középiskolai és ál
talános iskolai kémiatanároknak, pedagógu
soknak, akik áldozatos munkájukkal járulnak

* Várnai György az MKE Kémiatanár Szakosz
tályának elnöke, az Egyesület által kiadott Kö
zépiskolai Kémiai Lapok felelős szerkesztője. A 
szerkesztőség

összes egyetemén oktatták. Ezen kívül 
még három, társszerzőkkel írt tankönyvét 
ma is használják (Kémiai termodinamika, 
Fizikai-kémia, Szimmetria és molekula
szerkezet). Magyar nyelven három tudo
mány-népszerűsítő könyve látott napvilá
got: Az elemek története (1959, ill. 1963), 
Atomok és molekulák világa (1963), Ké
miai kislexikon (társszerzőkkel) 1980.

Széleskörű oktatási tevékenysége mel
lett mostoha körülmények között jelentős 
kutatási eredményeket ért el. Kutatási terü
lete kiterjedt volt. Több mint 270 publiká
ciója jelent meg és ezekre mintegy 1 200 
hivatkozás történt. Ez azért is jelentős, 
mert életében volt egy korszak, amikor 
nem állt módjában elismert folyóiratokban 
publikálni, csak Romániában, románul. 
Kutatási területei voltak:

1. nem izoterm kinetika homogén és he
terogén rendszerekben;

2. komplex vegyületek kobalt(III)- és 
króm(III)-származékok ligandum- 
cserés kinetikája; komplex vegyületek 
spektrumainak (IR, látható, UV-) ér
telmezése; protolitikus egyensúlyok 
matematikai leírása, savállandók 
potenciometrikus és spektrofotometri
ás meghatározása; savállandók oldó
szer függése;

3. határfelületek fizikai kémiája, biner 
molekuláris filmek fázisegyensúlyai, 
protolitikus egyensúlyok, molekula
asszociációk, komplexképződés a 
monomolekuláris rétegekben;

4. a termogravimetria különböző kineti
kai problémái. Közel 30 éven át fog
lalkozott a termikus analízissel. A kü
lönféle vegyes kobalt(III), króm(III) 
és más átmenetifémek akvo- és 
aminkomplexeinek dehidratációs és

hozzá a magasabb színvonalú képzéshez. Az 
alapítvány 2001-ben Erid rész Gyöngyi, Dr. 
Forgács József, és Meleg István középiskolai 
tanárok (200-200 ezer forinttal), valamint Ba
logh Terézia általános iskolai pedagógus (150 
ezer forinttal) a kémiaoktatásban és a kémia 
oktatásért végzett munkáját ismerte el.

Az Ericsson Magyarország Kft., a 
Graphisoft R&D Rt., valamint a Richter Ge
deon Rt. vezetői a három nagyvállalat által 
alapított Rátz Tanár Úr Eletműdíj-at első al
kalommal 2001. november 19-én adták át a 
Thália Színházban a hazai közélet számos je-

aminlehasadásának termikus vizsgá
lata során továbbfejlesztette a termo- 
gravimetriás vizsgálatok értékelését 
főleg kinetikai szempontból. Új szá
mítási módszereket dolgozott ki a lát
szólagos kinetikai paraméterek meg
határozására (pl. „nomogram mód
szer”, kinetikus kompenzációs effek
tus stb.). Többszáz kobalt(III)-kom- 
plexet állítottak elő és vizsgáltak meg 
3 évtizedes együttműködés keretein 
belül a BME és a kolozsvári egyetem 
több kutatójának bevonásával.

Zsakó János eredményes kutatási pályafu
tásának ellenére kevés elismerésben része
sült, ami azzal magyarázható, hogy kevés 
nemzetközi konferencián tudott részt ven
ni. 1971-ben lett a Journal of Thermal 
Analysis szerkesztőbizottságának tagja. 
1980-ban a Román Tudományos Akadé
mia „Georghe Spacu” díjával tüntették ki. 
1991-től főszerkesztője lett az Erdélyi Ma
gyar Műszaki Tudományos Társaság egyik 
kiadványának, a középiskolások számára 
megjelenő fizika, kémia, számítástechnika 
profilú „Firka” c. folyóiratnak. 1993-ban a 
Román Akadémia Termikus analízis és ka- 
lorimetria bizottságának alelnöke lett. 
2001-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia Kémiai Osztálya tudományos ülés ke
retében ünnepelte meg 75. születésnapját.

Zsakó János a magánéletében is teljes 
életet élt. Nyolc gyermeket nevelt fel ne
héz anyagi körülmények között. Felesége, 
Magdolna komoly segítőtársa volt, biztosí
totta a nyugodt családi hátteret.

Zsakó János elvesztését sok barátja és 
munkatársa gyászolja, akik évtizedeken 
keresztül jóban és rosszban vele voltak Ko
lozsvárott és akikkel évtizedeken keresztül 
úgy dolgozott együtt, hogy a fennálló or
szághatárok, nehézségek sem tudtak aka
dályt gördíteni az együttműködés elé.

Szerény, kedves, segítőkész, családsze
rető egyéniségedet emlékeinkben őrizni 
fogjuk.

Várhelyi Csaba -  Liptay György

les képviselőjének részvételével tartott gálaest 
keretében. A beérkezett pályázatokat Kroó 
Norbert, az MTA főtitkára elnökletével kura
tórium bírálja el, és az egyenként 1 millió fo
rint összegű díjat évente ítéli oda két-két kö
zépiskolai matematika, fizika és kémiatanár
nak, akik e tantárgyak népszerűsítésében és a 
tehetséggondozásban kimagasló eredménye
ket értek el. Az alapítvány 2001 évben díja
zott kémia tanáljai: Hobinka Ildikó (Fazekas 
Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium, Budapest) és Dr. Várnai 
György* (volt iskolája: Révai Miklós Gimná
zium, Győr).

B. Zs.

A Richter Gedeon Rt. a magyar kémiaoktatásért
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ESEMENYEK, TUDOMÁNYOS ULESEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK________________

Szoboravatás a Magyar Olajipari Múzeumban
(Zalaegerszeg, 2001. szeptember 28.)

Kct újabb mellszobor kapott helyet a 
Magyar Olajipari Múzeumban, ahol eddig 
kilenc szakembernek állítottak emléket. A 
rendezvényre az MKE különbuszt indított. 

Szitás A. Pál és Vámos Endre mellszob-

A várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum 
2001. október 18-án tartalmas délutáni 
programot kínált az érdeklődők számára.

14 órától Oláh Zsuzsa a Nemzeti Tan- 
könyvkiadó Rt. tankönyvszerkesztője tar
tott előadást a múzeum „Zöld termében”, 
ahol a gondozásukban megjelent legújabb 
kémia tankönyveket mutatta be, elsősorban 
a szakemberek számára. Ezt követően a 
múzeum „Márvány termében” Kapocsi 
Margit Katalin kémiatanár és a Magyar 
Vegyészeti Múzeum által közösen beren
dezett „Rég volt, hogy volt” című tan
könyvkiállítást ismertették a látogatókkal. 
A kiállítás tematikusán, a régi és az új ké
miakönyvek egybevetésével mutatja be a 
kémiaoktatást szolgáló szakkönyvek válto
zását, fejlődését. Ez az új anyag jól illesz
kedik a múzeum egy korábbi „A kémiaok
tatás története: 1750-1950” című állandó 
kiállításához.

Egy másik kamarakiállítást is ugyanek
kor nyitottak meg a látogatók előtt a Múze
um „Kupola termében”. Itt azok a rajzos pá
lyamunkák kaptak helyet, amelyeket az 
„Értől az óceánig” címmel meghirdetett or
szágos pályázatra a várpalotai Thuri György 
Gimnázium rajztagozatosai (Vámos Sándor 
felkészítő tanár tanítványai: (Horváth 
Rámán, Zarnóczki Szabolcs, Kónicz Ildikó, 
Beke András, Csípő Hajnalka, Szálai And
rea) küldtek be. A pályázatot 2001 januárjá
tól hirdették meg több kiadványban (Közne-

EuroCombi-1 Konferencia
(Budapest, 2001. július 1-5.)

A Kombinatorikus Tudományok Euró
pai Társasága (European Society for Com
binatorial Sciences, ESCS) első konferen
ciáját EuroCombi-1 néven Budapesten, az 
ELTE TTK Lágymányosi épületében ren
dezte meg az ELTE Szerves Kémiai Tan
széke, a Richter G. Rt. és a ComGenex Rt. 
közreműködésével. A nagysikerű konfe
rencián 21 ország képviseletében 340

rával gazdagodott a park. Mindkét mű a 
Magyar Olajipari Múzeum muzeológusá
nak, Koplár Katalinnak a munkája, a talap
zaton levő táblát pedig Béres János szob
rászművész készítette.

velés Folyóirat, Veszprém Megyei Pedagó
giai Intézet Lapja), valamint az Interneten. 
A pályázatra bármely -  a címhez kapcsoló
dó témában -  várták a jelentkezőket. A pá
lyamunka tartalmi és formai megjelenése 
sem volt korlátozva; írásos munkát, képző- 
művészeti alkotást egyaránt elfogadtak.

16 órakor kezdődött az országos diákpá
lyázat díjkiosztó ünnepsége. A múzeum 
zsúfolásig megtelt „Zöld termében” Jókai 
Anna írónő, Kossuth-díjas akadémikus tar
tott előadást, és az „Értől az óceánig” pá
lyázati témához fűződő gondolatait mond
ta el. Utalt a valamennyi ember életében 
fellelhető két sarokpont, az indulás és az 
érkezés lehetőségére, az ezekben rejlő ki
hívásokra. A mai felgyorsult világban a 
„zajos” sikereket elérők eredményeit ha
sonlította össze a „csendes” háttérben 
munkálkodó, alkotó emberek ténykedésé
vel. Napjaink aktuális problémáinak meg
oldására egyedüli biztos kapaszkodónak a 
tudományt tartotta. Kifejezte abbéli remé
nyét, hogy a jelenlévő diákokat nem mér
gezik meg az acsarkodó gondolatok, a va
lódi tudás élménye helyett nem elégszenek 
meg a „szellemi rágógumival”, ami min
dent eláraszt és sokakat megtéveszt. A tu
dományba vetett hitük megőrzésére buzdí
totta a fiatalokat és arra, hogy ezt a hitet ne 
váltsák fel aprópénzre. Előadását a fiatal és 
a felnőtt hallgatóság egyaránt elragadtatott 
figyelemmel kísérte.

résztvevő (ebből 45 magyar) és 38 kiállító 
(ebből 3 magyar székhelyű) vett részt. A 
legnagyobb küldöttség Németországból 
(70), valamint Angliából (30), Spanyolor
szágból (27) és az USA-ból (25) érkezett.

Az EuroCombi-1 konferencia hivatalos 
megnyitására július 1-jén este került sor, 
ám ezt megelőzte kora délután egy pre- 
szimpózium tutorial a kombinatorikus ké-

Szilas A. Pál a 40-es évek második felé
ben Pusztaszentlászlón, Lovásziban, Nagy
kanizsán dolgozott bányamérnökként, majd 
egyetemi tanszékvezető lett Miskolcon. Vá
mos Endre vegyészként tevékenykedett, Bu
dapesten és Veszprémben végzett jelentős 
munkát a korrózióvédelem és a kenőanyag
gyártás területén. Mindkét szakembernek 
számos tanítványa dolgozik az olajiparban.

Tóth János múzeumigazgató megnyitója 
után Pap Géza, a MÓL Rt. igazgatósági 
tagja emlékezett meg a két kimagasló sze
mélyiség érdemeiről.

A pályázat első díját a várpalotai Thuri 
György Gimnázium rajztagozatosai nyer
ték el, a bírálók 30 eFt pénzjutalommal is
merték el munkájukat. A pályázatban meg
hirdetett 2. és 3. helyezést nem osztották 
ki, mert a rangos pályamunkákat egyaránt 
kiválónak ítélték meg, ezért minden diákot 
és felkészítő tanárát Jókai Anna dedikált 
könyvével jutalmazták. A díjazottak és ta
náraik a következők voltak: Cseh Péter, 
Óbudai Nagy László Alt. Iskola, Budapest 
-  Dr. György Józsefné; Czilli Dorottya, Iri
nyi János Általános és Zeneiskola, Fűzfő
gyártelep -  Horváth Irén; Lévai írisz, Deb
receni Egyetem, Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma, Debrecen -  Csizmadia Kata
lin és Jekli Ferenc; Kauth Rózsa és Moha
ros Roland, Ciszterci Szt. István Gimnázi
um, Székesfehérvár -  Kapocsi Margit Ka
talin. Könyvjutalmat kapott még Kiss Dá
niel, aki a múzeum által szervezett nyári 
„Alkimista tábor” egyik résztvevője volt és 
az itt szerzett élményeit egy montázsban 
örökítette meg. Az ő munkáját is kiállítot
ták a „Kupola teremben”, a többi pálya
munkával együtt. A díjátadás rangját emel
te, hogy az írónő személyesen köszöntötte 
az érintetteket. Az ünnepségen a debreceni 
pályázó kivételével valamennyi érdekelt 
megjelent és átvette jutalmát. A program 
megrendezéséhez kiemelt támogatást nyúj
tottak a vegyipari vállalatok (Tecnimont- 
Budapest Rt., Mol-Chem Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., BorsodChem Rt.,) vala
mint a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Vargáné Nyári Katalin

mia tárgykörében, amelyet 45 résztvevő 
hallgatott nagy figyelemmel. A továbbkép
zés 1-1 óra időtartamú előadásai sorrend
ben: Furka Árpád (ELTE) „Split-mix 
Methodologies and Deconvolution”, 
Morten Meldal (Carlsberg Institute, Den
mark) „Solid phase Methodologies: Sup
ports, Linkers on Bead Screening”, Darvas 
Ferenc (ComGenex) „Good Quality 
Libraries, Predicted and Measured Para
meters”, Keserű György (Gedeon Richter 
Pharm. & BME) „Library Design and 
Modeling”.

Kiállítás megnyitó és díjkiosztó ünnepség a 
Magyar Vegyészeti Múzeumban
(Várpalota, 2001. október 18.)
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Ezt Furka Árpád üdvözlő beszéde és 
egy országismertető videofilm bemutatása 
követte, majd Dömök István (OKI) rövid 
előadásban felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kombinatorikus kémiában fontos szere
pet játszó „96 well plate”-et Takátsy Gyula 
magyar orvos vezette be a gyakorlatba
1953-ban.

A nagy előadóterem közvetlen közelében 
bemutatásra került Furka professzornak a 
kombinatorikus kémiát megalapozó okirata 
és osztásos-keveréses berendezésének pro
totípusa, az első magyar használatba vett 
well plate, az első párhuzamos reaktor 
(Multi-Reaktor, ComGenex 1983), valamint 
magyar származású Nobel-díjasokat és ki
váló feltalálókat bemutató tablók.

A négynapos tudományos program kere
tében 5 (negyvenperces) plenáris, 11 (har
mincperces) meghívott és 46 (húszperces) 
előadás hangzott el, felölelve a kombinato
rikus kémia széles szakterületeit, azaz szin
tézis, vegyület-könyvtárak és adatbázisok, 
analízis és automatizálás, biológiai szűrés és 
katalízis tárgykörben.

A konferenciát július 2-án Klinghammer 
István, az ELTE rektora, Darvas Ferenc, az 
MKE Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport 
elnöke és Morten Meldal, az ESCS elnöke 
nyitotta meg.

Az első plenáris előadást Ivar Ugi 
(Technical University, München, Germany) 
„Three Essential Steps Of MCR 
(Multicomponent Reaction) Chemistry” 
címmel tartotta, amelyben az izocianidok 
négykomponensű reakcióiból (U-4CR) ki
induló könyvtárszintézisekről számolt be. 
Az utóbbi időben karbapenam antibioti
kumok „one-pof ’ előállítását is megoldották 
U-4CR módszerrel. Oliver C. Kappe, (Kari 
Franzens University, Austria) „Microwave- 
Assisted Combinatorial Chemistry. Some 
Examples of High Speed Solid-Phase 
Organic Synthesis” című előadásában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a mikrohullámú 
módszerrel különböző reakciók 
(Knoevenagel- kondenzáció, Suzuki-, 
észterkapcsolás, Biginelli-reakciók) 12-24 
óra helyett 5-15 perc alatt elvégezhetők. 
Moshe Portnoy (Tel Aviv University, Israel) 
„Towards Combinatorial Synthesis of Lig
ands: From Solution Synthesis to Prepara
tion of Ligand Libraries on Solid Support” 
címmel az oldatban végzett szintézisektől a 
szilárd fázisú ligandum könyvtárak előállí
tásáig a gyantához kötött P-N- és N-N-kelá- 
tok alkalmazhatóságának széles skáláját 
mutatta be. Az Anil K. Saxena (Central 
Drug Research Institute, India) 
(„Integration of Combinatorial Chemistry 
and QSAR in the Optimization of Biologi
cal Activity”) által ismertetett hatékony 
módszerek felhasználásával antifungális ha
tású könyvtárakat szintetizáltak és matema
tikai modellt dolgoztak ki az aktivitás becs
lésére. Meghívott előadás keretében Wolf
gang Bender (Bayer AG, Germany) „From 
Synthones to Bioactive Molecules” címmel

a modem vezérmolekula kutatás hatékony 
stratégiáit mutatta be a Bayer Synthone pro
jekt ismertetésével, amely antivirális anya
gok előállítására irányul. Hossain Saneii 
(Advanced Chemtech, USA) „Integrating 
Chemistry and Automation for Generation 
of Drug-like Small Organic Combinatorial 
Libraries” című előadásának keretében ro
bottal kombinált szilárdfázisú szintézisekről 
számolt be, pl. borános redukcióknál, nagy 
nyomáson és/vagy magas hőfokon végzett 
reakciósoroknál. Alex Dömling 
(Morphochem, Germany) („Synthesis of 
Natural Product-like Molecules by the 
Union of Multicomponent Reactions 
(MCR) and Macrocyclizations”) azt ismer
tette, hogy az MCR felhasználásával rövid, 
hatékony és diverz szintéziseket dolgoztak 
ki természetes anyagokkal analóg vegyüle- 
tek szintézisére. Manat Renil (Carlsberg 
Laboratory, Denmark) „Synthesis and Char
acterisation of Novel Specific Inhibitors of 
Cysteine Protease of Leishmaina mexicana” 
címmel beszámolt arról, hogy peptid típusú 
specifikus cisztein proteáz inhibitorokat 
szintetizáltak, amelyeket „one-bead-two- 
component” floureszcens kombinatorikus 
könyvtárként teszteltek. Aubrey Mendonca 
(Polymer Laboratories, USA) „New Solid 
Supports for Efficient Library Generation” 
című prezentációjában oldatfázisú reakciók
hoz alkalmazott mikro- és makroporózusos 
polimergyanták előállítását ismertette. Be
hatóan vizsgálták a tetrafluoro-gyanták ter
helhetőségét és a részecskeméretét. Megál
lapították, hogy a mikropórusos főleg nagy 
(bulk) méretű, míg a makropórusos gyanták 
inkább HT szintézisekhez alkalmazhatóak. 
David Leahy (Cyprotex, UK) („Predicting 
Pharmacokinetics from Libraries to Devel
opment Candidates”) elmondta, hogy a far- 
makokinetikai tulajdonságok becslése kísér
leti adatok és SÁR modellek integrálásán 
alapul, amely szimulációs modellek segítsé
gével kísérleti vagy várható hibákat is érzé
kel. Gilbert Emeric (Aventis CropScience, 
Germany) a ComGenex Rt. meghívottja
ként „Combinatorial Synthesis: Application 
Example in Crop Science” címmel tartott 
előadásában a modem növényvédőszer ku
tatás sajátságait és szükségleteit vázolta, 
összehasonlítva a gyógyszerkutatással. A 
Vijay Gupta (Personal Chemistry AB, Swe
den) („Transforming Medicinal Chemistry 
through Coherent Synthesis”) által ismerte
tett koherens szintézis automatizált folya
dékkezelést, új vegyületek gyors szintézisét, 
reakció optimalizálást és fókuszált könyvtá
rak készítését teszi lehetővé. A reakciók se
bességére jellemző, hogy pl. egy nukleofil 
aromás szubsztitúció hasonló vagy jobb ho
zammal 50 óra helyett 20 perc alatt elvégez
hető. Shahzad S. Rahman (Glaxo
SmithKline, UK) „High Throughput Medic
inal Chemistry” címmel ismertette a célzott 
vezérmolekula-generálás és a könyvtár-opti
malizálás folyamatát. Az első lépés szinteti
zátorokkal végzett nagyléptékű paralel szin

tézis, amit a diverzitást biztosító reagensek
kel végzett reakció követ. A terméket folya
dék-folyadék extrakcióval dolgozzák fel, 
majd LC/MS és HT/NMR módszerrel anali
zálják. A ComGenex Rt. meghívott előadója 
Marcus Bauser (Bayer Pharma Research 
Centre, Germany) „High Throughput Liquid 
Phase Paralel Synthesis by Using Prep LC- 
MS” című prezentációjában beszámolt arról, 
hogy a folyadék- és szilárdfázisú szintézisek 
során keletkező több ezer vegyület kiváló 
minőségét RP-LC-MS preparatív kromatog- 
ráfia alkalmazásával érik el. Ulrich Jordis 
(Vienna University of Technology, Austria) 
„Combinatorial Modifications of Natural 
Products: Galanthamine as Scaffold for Sec
ond Generation Anti-Alzheimer Compound
s’’ című nagy érdeklődést kiváltó előadásá
ban több mint 400 galantamin-származék 
szilárdfázisú szintézisét ismertette. Az alap- 
vegyületben három modifíkálásra alkalmas 
szubsztituens van. Vizsgálták a védőcsopor
tok és a linkerek szerepét is. Furka Árpád 
(ELTE) („Twenty Years in Combinatorial 
Chemistry”) felidézte, hogy a peptidek ösz- 
szes lehetséges szekvenciájának előállításá
ra 1982-ben elsőként fejlesztette ki a split- 
mix módszert, amely a későbbiekben a kom
binatorikus kémia kialakulásához vezetett. 
A történeti visszapillantás után új fejlemé
nyekről számolt be, többek között szilárd fá
zisú hordozók jelzéséről és makroszkopikus 
hordozóegységek (rádiófrekvenciás kódolás 
és a saját kidolgozású string-szintézis mód
szer) felhasználásáról. Angel Messeguer 
(IIQAB, CSIC, Spain) („Discovery of New 
Acetylcholinesterase Inhibitors from 2,5- 
Diketopiperazine (2,5-DKP) Libraries”) 
címmel ismertetett könyvtára 115 vegyületet 
tartalmaz, amelyhez szilárd fázisú többszö
rös paralel szintézissel jutottak. A két hatá
sosnak talált vegyület ligand-receptor köl
csönhatását molekulamodellezéssel tanul
mányozták, és ennek eredményeként olyan 
új 2,5-DKP származékokat terveztek, ame
lyek nagyobb acetil kolinészter (ACE) inhi
bitor aktivitást mutattak. Mark Bradley 
(Southampton University, UK) 
(„Revolutionising Resin Handling and 
Analysis in Solid Phase Synthesis” címmel 
tartott meghívott előadásában beszámolt ar
ról, hogy behatóan vizsgálták a szilárdfázisú 
szintézishez használható új hordozóknál a 
keresztkötés hatását a kinetikára és a szinté
zis hatékonyságára. Új módszert fejlesztet
tek ki a reakciókinetika mikroszkopikus 
úton történő vizsgálatára, és új hordozókat 
állítottak elő szinterezéssel.

A második plenáris előadást Günther 
Jung (University of Tuebingen, Germany) 
tartotta „Novel Polymer Reagents and 
FTICR-MS High Resolution Analysis of 
Compound Collections” címmel, amelyben 
különböző szilárdfázisú szerveskémiai szin
tézisekről számolt be. Szerkezetileg diverz 
karbonsavakat észtereztek szilárd hordozók
hoz kötött l-aril-3-alkil-triazénekkel. Alko-

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM 59



holok TEMPO oxidációja hatékonyan vé
gezhető' polimerekhez kötött oxoammóni- 
um-sókkal. Különböző heterociklusos, pira- 
zol-pirrolidin könyvtárakat mutatott be. A 
vegyületek szerkezetét illetve tisztaságát FT- 
ion ciklotron-MS készülékkel vizsgálták. 
Morten Meldal (Carlsberg Laboratory, Den
mark) „Handling Millions of Beads Quanti
tatively Using the First Bead-sorter for Split 
and Re-combined Libraries” című kitűnő 
előadásában új bio-kompatibilis hordozóról 
számolt be, ami megkönnyíti mind a feldol
gozást, mind az aktív találat (hit) kiszűrését, 
visszaszorítva a „false positive” tévedéseket. 
Egy új készüléket fejlesztettek ki a hordozó 
ágy gyors válogatására kvantitatív fluoresz
cens detektálással, ami 1 millió vegyületet 
tartalmazó könyvtárban is lehetővé teszi az 
enzimspecificitás meghatározását. Sebestyén 
Ferenc (ELTE) („Mucin-2 Epitope Peptides: 
Identification by Combinatorial Chemistry 
and Mass Spectrometry”) elmondta, hogy a 
megosztás-keveréses módszerrel 19 peptid- 
könyvtárat állítottak elő és analizáltak 
MALDI-MS és ESI-FTICR-MS módszerrel. 
A kombinatorikus közelítés megmutatta, 
hogy a 994 monoklonális antitest (nAb 994) 
nemcsak a natív TQTPT-t, hanem TQTAT és 
TQTFT epitopokat is felismerte a peptidke- 
verékben. Kovács László (InFarmatik, Hun
gary) („Synthesis of Scaffold Libraries with 
Large Heterocyclic Skeleton”) ismertette, 
hogy heterociklusos 1,3-dioxo-butánsav 
származékokat és 3-dimetilamino-propio- 
fenon analógokat szintetizáltak prekur- 
zorokként, amiket különböző diaminokkal 
reagáltatva 6,7 és nagyobb tagszámú gyűrűs 
vegyületekhez jutottak 100 g-os méretek
ben. A kondenzáció szelektivitását a szub- 
sztituensek és a reakciókörülmények változ
tatásával befolyásolták. lan Hughes 
(GlaxoSmithKline, UK) („Towards a Well- 
Orchestrated High-Throughput Synthesis 
Environment”) előadta, hogy intelligens 
szoftvert fejlesztettek ki, amely a tervezési 
fázistól kezdve a szintézisen, analízisen és 
tisztításon keresztül a biológiai szűrésig in
tegrálta a folyamatokat RADICAL (registra
tion, analysis, design, interface for combina
torial and array libraries) néven. Hans-Joerg 
Roth (Novartis Pharma AG, Switzerland) 
„One Sample -  One Fraction Purification of 
Compound Libraries Without Online MS 
Detection” című meghívott előadásában be
mutatta, hogy prep-HPLC alkalmazásával 
egy optimális hullámhosszon történő detek
tálással -  MS nélkül is -  lehetővé válik a ve- 
gyület-könyvtárak tisztítása. Dasha Cabel 
(Aventis Pharma, AZ, USA) („Applications 
of IRORI NanoKan™ System for Produc
tion of Combinatorial Libraries”) új 
mikroreaktor rendszert mutatott be, amely 
prepstation, sorter, washing station, plate 
loader és Clevap™ station egységekből áll, 
és IRORI QC wizard szoftvert alkalmaz. 
Andreas Kirschning (University of Hanno
ver, Germany) („A New Reactor For 
Polymer-Assisted Automated Solution
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Phase Synthesis (PASS) ”) ismertette, hogy 
a minireaktor kémiai funkcionalitása lehető
vé teszi oldatban végzett folyamatok átfolyó 
rendszerű kivitelezését. Karancsi Tamás 
(ComGenex) „Stability and Shelf-Life Esti
mation for Combinatorial Libraries and 
Repositories” című előadásában ismertette a 
kombinatorikus vegyület-könyvtárak lejárati 
idejének gyors becslésére kifejlesztett mód
szert, valamint bemutatta annak gyakorlati 
alkalmazhatóságát.

lan Maxwell (Avantium Technologies 
BV) „High-Speed Experimentation & Sim
ulation: Recent Advances And Case Stud
ies” című plenáris előadása szerint integrált 
nagysebességű kísérleti és szimulációs 
(HSE & S) technika alkalmazásával új kata
lizátorok biológiai szűrése és HT optimális 
eljárásmódok kombinációja érhető el robot
tal végzett szintézis, reaktor-miniatürizálás, 
paralel kivitel, HT analitikai módszerek, in
formatika, adatfeldolgozás és szimuláció ré
vén. A HSE & S technológia lerövidíti a ter
mék piacra kerülési útját és költségeit. Car
los Garcia-Echeverria (Novartis Pharma 
AG, Switzerland) („A Semi-preparative 
HPLC Purification Protocol for Drug Dis
covery Applications”) munkahelyén fél
szintetikus HPLC protokollt dolgoztak ki 
nyers keverékek gyors egymás utáni és 
nagy hatékonyságú tisztítására. Katia Mar
tina (Pharmacia, Italy) („Multiple Applica
tions of NMR Techniques for Monitoring 
Progress and Outcome of Combinatorial 
Syntheses”) elmondta, hogy a vegyület- 
könyvtárak szintézise során NMR-rel kö
vették a szilárdfázisú reakciók előrehaladá
sát. Új, gyors és pontos módszert dolgoztak 
ki nem-deuterált DMSO mennyiségi és mi
nőségi meghatározásra. Guttman András 
(Torrey Mesa Research Institute, USA) -  a 
ComGenex Rt. meghívottjaként -  „High 
Throughput Separations on Electrophoresis 
Microchips” című érdekfeszítő előadásában 
integrált mikroeszközökről számolt be. Az 
ún. Lab-on-a-chip illetve micro-Total 
Analysis System (pTAS) technológiák jelen
tősen elősegítik a molekulák nagy áteresztő- 
képességű elválasztását. Ehhez mikroli- 
tográfiát, mikro-eszközöket, mikro-elektro- 
mechanikai rendszereket (MEMS) alkal
maznak.

A Michael Dechantstreiter (Chemspeed 
Ltd., Switzerland) („A New Automation 
Concept Designed by Chemists for 
Chemists Using Paralel Synthesis, Illustrat
ed on Selected Applications”) által ismerte
tett eljárás vegyület-könyvtárak szintézisét, 
feldolgozását, tisztítását, analízisét integrál
ja és a műveleteket robotizálja. Enrique 
Pérez-Payá (University of Valencia, Spain) 
(„Conformationally Defined Peptide 
Libraries: Scope and Limitations”) munka
helyén anti-endotoxikus sokk és neuro- 
transzmitter modulációs hatású, meghatáro
zott konformációjú új monomer peptid- 
könyvtárakat szintetizáltak. Chaim Gilon

(Hebrew University, Israel) „Spatial 
Libraries of Backbone Cyclic Peptides and 
their Utilization for the Discovery of Pepti- 
do- and Proteinomimetic Drug Leads” című 
meghívott előadásában a Cycloscan mód
szert ismertette, amely lehetővé teszi, hogy 
a könyvtárakban a peptidek primer szekven
ciája hasonló legyen és csak konformációjá
ban különbözzék. A diverzitást a ciklizálás 
módjával, a gyűrű elhelyezkedésével a pep- 
tidláncon, a gyűrű méretével illetve az azon 
végezhető kémiai reakciókkal érik el. Ily 
módon, pl. endokrin szelektivitású ciklikus 
somatostatin analógokat állítottak elő.

A negyedik plenáris előadást Takashi 
Takahashi (Tokyo Institute of Technology, 
Japan) tartotta „Organic Synthesis in Solu
tion-phase and Solid-phase Toward the 
Library of Natural and Unnatural Products” 
címmel, amelyben oldat- és szilárdfázisú 
szintéziseket mutatott be oligoszacharidok, 
aktivált D3-vitaminszármazékok és B-s. 
peptidomimetikumok példáján. Jósé I. Bor- 
rell (Sarria Chemical Institute, Spain) 
(„Synthesis of a Combinatorial Library of 
4-amino-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidines”) 
elmondta, hogy szilárdfázisú reakcióban a 
kiindulási p-hidroxi-szubsztituált benzalde- 
hidet Wang-gyantához kötötték, majd malon- 
észterrel a, P-telítetlen észtert képeztek. Ez 
malonitrillel Michael-adduktot ad, majd 
amidinnel történő gyűrűzárással jutnak a kí
vánt pirido (2,3-d)pirimidinekhez, amit vé
gül TFA/DCM-mel hasítanak le a gyantáról. 
Kéri György (SOTE) „Rational Drug De
sign with Focused Molecular Libraries in 
Signal Transduction Therapy of Cancer” cí
mű harmadik díjat nyert előadásában bemu
tatta, hogy a fehérjéket kódoló gének mutá
ciója kontrollálatlan, rossz jelek továbbítá
sához vezet, ami proliferációra készteti a 
sejteket. A racionális molekulatervezés 
módszerét alkalmazva szelektíven gátolták 
néhány releváns enzim és receptor szignál
ját, mint pl. a tirazin-kinázok és foszfatázok. 
A Jiirgen Swienty-Busch (Argonaut Tech
nologies, Switzerland) („Automated, High 
Throughput Paralel Synthesis: Multi-step 
Solution Phase Chemistries on the Trident 
Automated Platform”) által ismertetett 
rendszer a következő lépésekből áll: target- 
meghatározás (benzidimidazol), reakció
vizsgálat (paralel szintézis), könyvtár-kije
lölés (96 benzimidazol-származék), szinté
zis kivitelezése, termékek izolálása-tisztítá- 
sa. Darvas Ferenc (ComGenex, Inc., Hun
gary) „Combinatorial Library Approaches 
to Metabolomics” című első díjat nyert kitű
nő előadásában kihangsúlyozta a genomika 
és proteomika után újonnan kifejlődött tu
dományágban -  a metabolomikában -  a ké
miai informatika és a speciális (fotójelzett) 
könyvtárak hasznosítási lehetőségeit. A 
kombinatorikus könyvtárak nagyszerűen 
felhasználhatók a target-ek azonosításához 
és a vezérmolekulák kiválasztásához. Alam- 
gir Karim (National Institute of Standards
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and Technology, USA) „Combinatorial 
Methods for Polymer Materials Science” 
című prezentációjában új polimer bevona
tokról számolt be, melyeket a nedvesíthető- 
ség és fáziselegyítés javítására fejlesztettek 
ki. Wilhelm F. Maier (Technische Chemie 
Universität des Saarlandes, Germany) 
(„Combinatorial Discovery of New Photo
catalysts and Catalysts”) kombinatorikus 
könyvtárak és módszerek keretében új ka
talizátorok kidolgozását ismertette, különös 
tekintettel a látható fény segítségével törté
nő víztisztításra alkalmas új fotókatalizáto
rokra. Wolfgang Strehlau (hte Ag., Ger
many és htc USA) „Application of an Inter- 
grated High Throughput Experimentation 
System for NOx Reduction of Non-station- 
ary sources” című előadásában bemutatta 
és összevetette azon technológiákat, hard
vereket és szoftvereket, amelyek hozzájá
rultak új katalizátor formulák előállításához 
deNOx-katalízis céljára. Krishna Rajan 
(Rensselaer Polytechnic Institute, USA) 
(„Materials Discovery through Data Classi
fication”) multi-funkcionális szenzorokon 
és magas hőmérsékletű szupervezetőkön 
keresztül mutatta be statisztikai és adat- 
gyűjtési módszerüket, amelyet új szerkezet
tulajdonság összefüggések keresésére hasz
nálnak fel. Peter Cohan (Symyx Technolo
gies, USA) „Results and Commercializa
tion - Progress in the Practice of Combina
torial Materials Science” című meghívott 
előadásában poliolefinek példájával illuszt
rálta a sikeres HT-program elemeit: a tech
nikaiakat (tervezés, szintézis, minta előké
szítés, biológiai szűrés, eszközök) és az in
tegrált szoftvereket (adatbázisok, adatfel
dolgozás és adatgyűjtési módszerek). 
Stephan Lehmann (BASF AG, Germany) 
(„Combinatorial Materials Research to 
Speed up the Development of Coatings”) 
ismertette, hogy eltérően a biológiai szűrés
től, a bevonatoknál mechanikai kemény
ségmérés kell, és olyan paralel reaktor, 
amelyben magas hőfokon, nagy nyomással, 
maró folyadékokkal, viszkózus anyagokkal 
lehet dolgozni. Ürge László (Comgenex) 
„Predicting Reaction Parameters for Com
binatorial Library Synthesis” című második 
díjat nyert előadásában a kombinatorikus 
kémiának eddig nem igazán elismert „mel- 
léktermékei”-re -  a nagy mennyiségű ada
tokból képződő adatbázisokra hívta fel a fi
gyelmet. Fernando Albericio (University 
of Barcelona, Spain) „Solid-phase Synthe
sis of Libraries Based in Amino Acids” cí
men guanidin és hidantoin, valamint post
emergens herbicid könyvtárak szintézisét 
ismertette. Walter Cedeno (3-Dimensional 
Pharmaceuticals, Inc.,USA) („A Machine 
Learning Approach to Virtual Screening”) 
ismertette, hogy a nagy kombinatorikus 
könyvtárak analízisére és virtuális szűrésé
re olyan többrétegű hálózatot dolgoztak ki, 
amely képes a megfelelő építőkövek saját
ságaiból a kombinatorikus termékek mole
kuláris sajátságait megjósolni. E közelítés

előnyeit a reduktív amináláson és az Ugi- 
reakción alapuló könyvtárak példáján mu
tatta be. Mezey G. Pál (University of 
Saskatchewan, Canada) „Combinatorial 
Quantum Chemistry” című meghívott elő
adása a kombinatorikus kvantumkémia 
alapjait tárgyalta, megállapítva, hogy a 
szintetikus kombinatorikus kémiával telje
sen analóg módon alkalmazható olyan kö
zepes és nagy molekulájú vegyületkönyvtá- 
rak készítésére, mint amilyenek a fehéijék 
és a biopolimerek.

Manfred T. Reetz (Max Planck Institute 
for Coal Research, Germany) plenáris elő
adását „Directed Evolution as a Means to 
Create Enantioselective Enzymes” címmel 
tartotta. Stratégiája alapját a megfelelő 
molekulárbiológiai módszerekkel kiváltott 
random mutagenezis és gén expresszió ké
pezi, összekapcsolva az enantioszelektív 
mutánsok gyors azonosítására képes haté
kony szűrési módszerekkel. Maxim 
Mironov (TOS Lab, The Urals State Uni
versity, Russia) „Synthesis of Heterocyclic 
Compounds by Multi-Component Reac
tions” című előadása keretében bisz-tiazol,
3-amino-indol, pufin antimetabolit és új 
kén-nitrogén-tartalmú biciklusos könyvtá
rak szintézisét ismertette, kihangsúlyozva 
az izocianidok előnyös felhasználhatósá
gát. Szathmáry Eörs (Collegium Budapest, 
Magyarország) „Mutation, Recombination 
and in vitro Selection of RNAs and Pro
teins” című meghívott előadásában katali
tikus ribozim molekulákon mutatta be, 
hogy a genetikus ABC - azaz hány bázis 
építi fel a nukleinsavat - a RNA molekula 
genetikai és katalitikus képességeitől függ. 
Olof Ramstrom (ISIS-University Louis 
Pasteur, France) rendkívül érdekes meghí
vott előadásában „Dynamic Combinatorial 
Chemistry” címmel új szupramolekuláris 
fogalmat ismertetett, amely a reakciók re- 
verzibilitásán alapul. A kiindulási kompo
nensek csoportjai egymással folyamatos 
kölcsönhatásban levő adduktokat adnak, 
olyan dinamikus könyvtárakat eredmé
nyezve, amelyek a jelenlevő komponensek 
összes lehetséges kombinációját tartalmaz
zák. Alexei Eliseev (Therascope AG, Ger- 
many/SUNY, USA) „Variation and Selec
tion in Dynamic Combinatorial Libraries” 
című meghívott előadásában a nagyszámú, 
dinamikus egyensúlyban levő vegyületcso- 
port szelektálásáról számolt be a célvegyü- 
lethez való kötődés alapján, aminek révén 
lehetővé válik izolálásuk és azonosításuk. 
Joseph Hogan (Vectis Co., USA) „New 
Trends in Combinatorial Chemistry” című 
előadása az alábbiakat foglalta magába: in
tegráció, informatika, hibridizálás, szelek
tálás, új gondolkodás- és viselkedésmó
dok, új összetételek, új piacok. Hargittai 
István (BME) „Symmetry and Comple
mentarity in the Molecular World” című 
lebilincselő előadásában a világ különböző 
pontjain felvett látványos fényképekkel il

lusztrálta a pont- és 1-, 2-, 3-dimenziós- 
térszimmetriát. Rob Brown (Molecular 
Simulations, Inc., USA) („Design of Drug- 
Like Combinatorial Libraries — An Appli
cation of Constrained Diversity”) szerint 
olyan könyvtárak létrehozása előnyös, 
amelyek nemcsak diverzek, hanem egyút
tal „drug-like” tulajdonságokat is hordoz
nak, figyelembevéve bizonyos szabályokat 
(pl. Lipinski rule of 5), vagy ADME saját
ságokat. Az ideális tulajdonságok jellem
zésére disztribúciós hisztogrammokat 
használnak.

A fenti előadás-programot 73 poszter 
bemutatása és megvitatása tette teljessé.

A konferencia kitűnő lehetőséget biztosí
tott a kombinatorikus kémia különböző te
rületein elért eredmények széleskörű bemu
tatására, a jövő trendjeinek felvázolására, 
kitérve a kémiai genomika jelentőségére és 
alkalmazására. Egyúttal módot adott a ma
gyarok alapvető hozzájárulásának nemzet
közi bemutatására is.

A konferencia záróünnepségén került 
sor a kitűzött jutalmak átadására:

Best Poster Award (Polymer Laborato
ries) - nyertese Miriam Royo 
(Univ.Barcelona, Spain) („Exploring the 
Substituted Guanidine Moiety as a Phar
macophore Group”).

Best Hungarian Presentations 
(Sigma-Aldrich Hungary): 1. díjat Darvas 
Ferenc (ComGenex Rt.), 2. díjat Ürge 
László (ComGenex Rt.), 3. díjat Kéri 
György (SOTE) kapta.

Young Investigators Award (Chemical 
Computing Group AG) - 1. helyezett 
Guido Kirsten (MaxPlanck Inst., Ger
many) „Materials Discovery by Computer 
aided Library Design”, 2. helyezett Menno 
Monnee (Utrecht Univ., Hollandia) 
„Synthesis and Evaluation of a Split-mix 
Library of Synthetic Receptor Molecules” 
című poszterével.

A konferencia alatt esti programként sor 
került egy Cost és egy ESCS meetingre.

Rendkívül sikeres volt a rendezvényhez 
kapcsolódó kiállítás is, összesen 38 kiállító
val. A legtöbb kiállítóhellyel a ComGenex 
Inc. vett részt az eseményen, amelyek között 
különlegességként egy Hungaricumokat be
mutató, naponta változó kínálatú bemutató is 
volt.

A konferenciát Morten Meldal ESCS el
nök zárta, bejelentve, hogy Furka Árpád 
professzort az ESCS tiszteletbeli elnökévé 
választották 4 évre, valamint köszönetnyil
vánításokkal, ESCS logo tervezési felhí
vással és meghívással a 2. Eurocombi kon
ferenciára, amelyre 2003-ban, Koppenhá
gában kerül sor.

Frank Judit
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7. Európai Magnézium Kongresszus
(Zaragoza, 2001. szeptember 19-21.)

A Kongresszusra a tudományos bizottság 
tagjaként Kiss A. Sándort hívták meg 
Magyarországról, aki Takács-Hájos 
Máriával vett részt azon.

A Kongresszus résztvevői 18 országból 
jöttek össze. Összesen 35 eló'adás és 35 
poszter szerepelt a programban, 239 
szerzőtől. A legtöbb dolgozatot a spanyo
lok (16), a franciák (11) és a románok (10) 
jelentették be. Mi magyarok 3 dolgozattal 
szerepeltünk, ugyanannyival, mint pl. a 
német kutatók. A dolgozatok általában 
három vagy több szerzősek voltak, 
mindössze 6 volt egyszerzős.

Előadásunk és posztereink, mint agráros 
témák iránt, jelentős érdeklődés nyilvánult 
meg. Ezt azzal jellemezzük, hogy a mi 
előadásunkon a hallgatottság, az összes 
résztvevőhöz viszonyítva, 65%-os volt. Ez 
nagyon jó (átlagon felüli) eredménynek 
számított.

Az előadások témakörei a megszokottak

(Mg-transzport, metabolizmus, immunitás, 
kardiológia, táplálkozás, sport) voltak. Új 
színfolt volt a viszonylag nagyszámú (6 
db) pszichiátriai témájú dolgozat, pl. az 
iskolai és üzemi stressz, illetve az alko
holizmus problémáiról. Feltűnő volt, hogy 
szülészeti vonatkozású előadás nem szere
pelt a programban.

Meg kell említeni, hogy ezen a 
Kongresszuson az izotóp felhasználása 
(hosszú hallgatás után) ismét napirendre 
került. Coudray és munkatársai 
(Franciaország) a 25Mg izotópos 
mérésekkel igazolták, hogy az egyes sejtek 
(szövetek) más és más arányban veszik fel 
a kezelési magnéziumot magnéziumhiány 
esetén, azaz más a veszteségük is. 
Legérzékenyebb felvevők az eritrociták 
voltak, amelyek a kontrolihoz képest 
262%-kal, míg a limfociták csak 91%-kal 
és a trombociták is csak 81%-kal vettek fel 
több magnéziumot, mint a kontroll, jól

II. Román Magnézium Szimpózium
(Székelyudvarhely, 2001. október 4-6.)

A Román Magnézium Társaság (Kolozs
vár) az 5. Román-Magyar Magnézium 
Szimpózium után, Székelyudvarhelyen 
rendezte meg a II. Román Magnézium 
Szimpóziumot.

A Szimpóziumot Bulla Árpád, a Szim
pózium elnöke, román és magyar nyelvű 
köszöntőjével nyitotta meg. Bevezetőjé
ben megemlékezett arról, hogy Széke
lyudvarhelyen immár hagyománnyá vált 
a Magnézium Szimpózium rendezése. 
Külön köszöntötte a magyar résztvevő
ket. Kiss A. Sándor válaszszavaiban a 
Magyar Magnézium Társaság üdvözleté
vel kívánt sikeres ülést. Ezután a város 
polgármesterének magyar és néhány 
mondatos román nyelvű köszöntőjét kö

vetően kezdődött el a helyi Palló Imre 
Zeneművészeti Szakiskola tanulóinak 
magas színvonalú, szóló és zenekari est
je.

A Szimpóziumon 60 fő vett részt, 
akiktől a beküldött 22 dolgozat közül 7, 
azaz 32% a magyarországi kutatóktól 
származott. A magyar előadásokat a 
Szimpózium utolsó szekciójába gyűjtöt
ték össze, melynek elnöke Kiss A. Sán
dor volt.

A román előadások nagyobb részben or
vosi vonatkozású kutatási és főleg irodalmi 
összefoglalókat tartalmaztak. A magyarok 
előadásai mind agrár témájúak voltak, ere
deti kutatásaikról számolva be. Ezek kö
zött volt egy a csökkentett deutérium-tar-

Az oktatók oktatása Kelet- és Közép-Európában az 
EU előírásokról 
2001-2002

B evezetés

A PHARE támogatásával az Európai Veg
yianyag Gyártók Szövetsége (CEFIC) az EU- 
val közös Chemleg projektet hozott létre. En
nek célja, hogy egy olyan oktatói hálózatot 
hozzon létre a csatlakozásra váró országok
ban, mely alkalmas az EU vegyipari szabá

lyozások helyi megismertetésére.
A képzés a Magyar Vegyianyag Gyártók 

Szövetsége (MAVESZ) szervezésében (dr. 
Gáspárné Bada Magda és Murányi István) 
két részletre osztható. Az első egy hetes 
tanfolyam novemberben már lezajlott, a 
második alkalom 2002 kora tavaszán a tu
dás megerősítésére és a vizsgára szolgál

mkl

ellátottak. Ez a különböző eredetű sejtek 
(szövetek) magnéziumhiány iránti 
érzékenységének eltérő voltát igazolja.

Kiss és munkatársai, a hidrogénizotóp
nak (deutérium) a sejtosztódási ciklust 
befolyásoló (gátló) voltát és annak mag- 
néziumos ellensúlyozását mutatták be, 
áranrlásos (flow) citométeres mérés útján. 
Egyben a növényi tumorokra gyakorolt, a 
deutérium (nehézvíz) megvonásának gátló 
hatását igazolták.

Takács-Hájos Mária és munkatársainak 
a magnéziumos levéltrágyázásnak a sár
garépa cukor összetevőire gyakorolt 
hatásáról szóló előadásához több kedvező 
hozzászólás volt.

Kiss A. Sándor és munkatársai dolgoza
ta, a sáfrányos szeklice (Charthamus tinc- 
torius L.) magjának, a fajtájától és a ter
mőhelytől (ország, országrész) függő 
ásványi és zsírsav összetételéről szólt. Ez a 
dolgozat nemzetközi (Újvidék) kutatótár
sakkal kapott közös eredmény volt. Ennél 
is kellő érdeklődés nyilvánult meg, a 
koleszterinszintet és érelmeszesedést gátló 
olaj keltette fel a figyelmet.

Kiss A. Sándor

talmú közegben végzett magnéziumos ku
tatásról szóló is.

A Szimpózium végén Porr úr, az új 
társasági elnök, felhívta a figyelmet a 
2002. június 14-16. között Iasi-ban ren
dezendő III. Román Magnézium Szim
póziumra. Nechifor professzor, a Iasi 
Szimpózium elnöke meghívta a magyar 
kutatókat és hasonló jó szereplést kívánt 
nekik.

A Szimpózium a Székelyudvarhely mel
lett lévő, csodálatos belső fafaragással dí
szített Szejke étteremben rendezett záró 
esttel ért véget. Az étterem a Szejke forrá
sok, illetve Orbán Balázs sírjához vezető, 
nyolc ősi székelykapu sor (kapu skanzen) 
mellett található.

A Szimpóziumot sikeresnek és jó hangu
latúnak ítéltük meg.

Kiss A. Sándor

majd.
A résztvevőket a MAVESZ úgy válo

gatta össze, hogy a hazai vegyipar és a 
csatlakozó intézmények képviselve le
gyenek. így következők vettek részt: a 
vegyipar (TVK, BorsodChem), a mosó
szer és tisztítószeripar (Henkel, Magyar 
Kozmetikai, Mosó- és Tisztítószergyár
tók Szövetsége), a gyógyszeripar 
(Richter Gedeon), a kőolaj és földgázipar 
(MÓL, két fővel), a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem és a Ma-
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gyár Kémikusok Egyesülete képviselője. 
Sajnos a meghívás ellenére nem vett részt 
a tréningen az OKK-OKBI és a Toxikoló
giai Kutató Intézet.

A program fő előadója és koordináto
ra a CEFIC részéről Ms. Krystyna Láng 
volt. Egy-egy témakörben Dr. Dolf Van 
Wijk és Dr. G. Wallbillich adott elő.

A tárgyalt témakörök

A témaköröket hat modulba sorolták:
1. Az anyagok és készítmények osztá

lyozása (92/32/EEC és 99/45/EC 
Dir.)

2. A biztonsági adatlapok 
(91/155/EEC és 93/112/EEC)

3. Piaci korlátozás (76/769/EEC)
4. Új anyagok bejelentése és a Fehér 

könyvben lefektetett új EU stratégia
5. Kockázatbecslés (1488/94 szabá

lyozás és 93/67 EEC Dir.)
6. Jó ipari gyakorlat (Felelős gondos

kodás és termékgondozás)

Átadott dokumentációk

Az igen jól képzett előadók mellett ezek 
(és az élénk viták) jelentették a tanfolyam 
legfontosabb hasznát. Hatalmas kötetben 
nemcsak a fent említett direktívákat és sza
bályozásokat kapták kézhez a hallgatók, 
hanem az ezek használatára vonatkozó EU, 
valamint a tanfolyam koordinátor által ké
szített magyarázó anyagokat is. Természe
tesen mindez CD-n is hozzáférhető, jelen
leg angolul, de a program anyag magyarra 
fordítása folyik.

Az alábbiakban csak néhány gondola
tot kiemelve áttekintést adok a tanfolya
mon hallottakról.

Az anyagok és a készítmények 
osztályozása

A gyógyszerek, állatgyógyászati szerek,

a kozmetikumok, hulladékok, emberi és 
állati táplálékok és a gyógyászati eszkö
zök nem tartoznak a fenti direktívák ha
tálya alá. A növényvédőszerek és a rob
banószerek pedig az új készítmény di
rektíva 2002-es életbe lépésével kerül
nek vissza annak szabályozása alá.

Viszonylag új fejlemény az osztályo
zásban a fizikai-kémiai tulajdonságok 
(tűz, robbanás, oxidáció) és a toxikoló
giai tulajdonságok (mérgező, maró, ér- 
zékenyítő, rákkeltő, mutagén stb.) szem
pontjai mellett az ökotoxikológiai, kör
nyezeti szempontok figyelembevétele a 
veszélyesség megállapításánál és a meg
jelenő új veszélyjel, az N.

Biztonsági adatlapok

Ezzel kapcsolatban igen hasznos javas
latok hangzottak az adatlapok felépíté
sére és megfogalmazására. A készítmé
nyek esetén az új direktíva már kevésbé 
veszi figyelembe a vállalatok titkossági 
igényeit: amennyiben a komponensek 
veszélyesek, meg kell nevezni azokat. 
Ezen túlmenően, ha a (szilárd vagy fo
lyadék) készítmény 1%-nál több veszé
lyes anyagot tartalmaz, kötelező a biz
tonsági adatlap.

Piaci korlátozás

Elhangzott, hogy a piaci korlátozás az 
EINECS-ben található anyagokra vonat
kozóan (szemben az új anyagok esetén 
jól kidolgozott -  vizsgálat-osztályba so
rolás -  kockázatelemzés menetrenddel) 
a tagországok listái alapján, kockázat- 
elemzés nélkül történt. Kb. 850 anyagra 
vonatkozik valamilyen korlátozás, ebből 
650 rákkeltő, mutagén, illetve a szapo
rodásra káros (un. CMR) anyag. A kor
látozás lehet teljes betiltás, vagy csak 
szakemberek általi felhasználásra való 
korlátozás, vagy adott termékekben (pl. 
játékok) való használat tiltása, vagy akár 
csak különleges címkézés elrendelése.

Új anyagok bejelentése és a Fehér 
könyv

Az EINECS-ben kb. 100 000 ismert 
anyag található. Az az óta piacra helyez
ni kívánt, un. új anyagokra az EU már 
részletes vizsgálatokat követel a meny- 
nyiségtől függően. Kb. 2 900 ilyen beje
lentés történt (ELINCS lista), de a meg
felelő direktíva által megkövetelt és az 
EU hatóság által elvégzendő kockázat- 
elemzés igen lassan halad. Másfelől az 
ismert anyagok esetén is kiderült, hogy

némely esetben elég hiányosak a rendel
kezésre álló, toxikológiai és főként az 
ökotoxikológiai adatok.

Mindezek megújítására, az EU Fehér 
könyve egy egységes rendszert kíván a 
vegyi anyagokra/készítményekre beve
zetni. Az ebben lefektetett elvek részle
tes megvalósítása, a szabályozások ki
alakítása egy jelenleg folyó tárgyalásso
rozat eredménye lesz a hatóság és az 
ipar képviselői részvételével.

Kockázatbecslés

Ez igen érdekes rész volt a tanfolyam
ban. A veszélyes anyagok tulajdonságait 
a becsléshez össze kell hasonlítani a 
szállításuk, kezelésük, feldolgozásuk, 
piacra vagy környezetbe kerülésük ese
tén létrejövő hatásokkal. Amennyiben 
pl. a munkahelyi koncentráció alacso
nyabb, mint a hatást előidéző koncentrá
ció, nincs kockázat. Amennyiben na
gyobb, többféle kockázatkezelési mód
szer alkalmazására kerülhet sor: védőké
szülékek, szellőztetés, a technológia vál
toztatása, az anyag cseréje, vagy akár al
kalmazásának korlátozása. Az eljárást 
számítógépes program és a szintén ren
delkezésünkre bocsátott technikai anya
gok segítik.

Jó ipari gyakorlat

Igen részletesen foglalkozott a tanfo
lyam a Felelős gondoskodás 
(Responsible care) és a Termékgondozás 
(Product stewardship) kérdéseivel. A 
utóbbi kevésbé ismert és olyan vállalati 
politikát jelent, mely szerint a gyártó 
nemcsak az első vevőjénél segít infor
mációval, oktatással az anyaggal kap
csolatos, minimális kockázatú tevékeny
ség kialakítására, hanem annak teljes 
életciklusát figyelemmel kíséri, segíti. 
Az érdekelt-érintett felek (stakeholders) 
minden tagja (hatóság, feldolgozóipar, 
vevők, kereskedők, dolgozók, lakosság 
stb.) is információt kap.

Ö sszefoglalás

Köszönet illeti a MAVESZ-t és munka
társait a tanfolyam megszervezéséért. A 
széles körben megválasztott és a jövő
ben a tanultak elterjesztésén munkálko
dó hallgatóság minden bizonnyal segíte
ni fog nemcsak az EU csatlakozásunk 
minél simábbá tételében, de a hazai 
vegyipar megítélésének javításában is.

K. Gy.
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Hírek az iparból

ComGenex Rt.

A ComGenex Rt Balatonfűzfőn új kutatás- 
fejlesztési, illetve gyártási központot ho
zott létre. A mintegy 1 000 m2 alapterüle
tű új épület laboratóriumai lehetó'vé teszik 
akár 100 új kutató, illetve vegyész munka
társ alkalmazását annak érdekében, hogy a 
cég ki tudja elégíteni a termékei iránt je
lentkező növekvő keresletet. Az új telep
hely a Fűzfői Ipari Park területén található. 
A létesítmény közeli fekvése a veszprémi 
egyetemhez lehetővé teszi, hogy a 
ComGenex még szélesebb körben építsen 
a magyar kémikusok és vegyészek nemzet
közileg is elismert szaktudására.

Olyan munkafolyamatok kapnak majd 
itt helyet, mint például a folyékony és szi
lárdfázisú szintézis, az intermedier gyártás, 
a vezérmolekula optimalizálás, illetve az 
egyedi igényekre szabott szintézis. Szintén 
a most megnyíló új laboratóriumok felada
ta lesz, hogy a ComGenex genomikai és 
proteomikai projektjeit kutatási oldalról tá
mogassák.

Egis Rt.

Aláírták a szerződést a Hungaropharma 
Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 50% +1 
részvényének az APV Rt.-től való megvá
sárlására. Az Egis egy konzorcium része
ként pályázott és 15%-nyi tulajdonhoz ju
tott, 1 250 MFt-ért.

Pharmavit Rt.

Az amerikai tulajdonos, a Bristol-Myers 
Squibb bejelentette, hogy értékesíteni 
akarja a Pharmavitet. Mint ismeretes, a 
Pharmavit-ot a pezsgőtabletták gyártására 
dr. Somodi Imre alapította 1988-ban, majd 
néhány éve eladta az amerikai mamut 
gyógyszercégnek.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MÓL is tagja annak a konzorciumnak, 
amely közös ajánlatot tett a cseh Unipetrol 
olaj- és vegyipari vállalat 62,99%-os rész
vénycsomagjára. A cseh holdingban vegy
ipari, műtrágyaipari, műanyagipari érde
keltségek, valamint olajfinomító és benzin
kút hálózat található.

A konzorcium a MOL-on kívül magába 
foglalja a TVK-t, a cseh Agrofert céget és 
az osztrák olajfeldolgozó céget, az OMV-t. 
Az Unipetrol piaci kapitalizációja 299 mil

lió, az OMV-é mintegy 3, a MOL-é 2 mil
liárd EUR. További érdeklődők az 
Unipetrol többségi tulajdona iránt a brit 
Rotch Energy, valamint a Shell, a Conoco 
és az Agip konzorciuma.

A horvát kormány alelnöke és az orosz 
energetikai miniszter szerződést írt alá a 
Barátság és az Adria kőolajvezeték egyesí
téséről, így jövőre már eljuthat az orosz 
olaj az adriai kikötőig. A vezetékek Ma
gyarországon Százhalombattán kapcsolód
nak össze.

A Kőolaj- és Kőolajtermék Készletező 
Szövetség (KKKSZ) lett a Kőolajtároló Rt. 
százszázalékos tulajdonosa, miután 8,6 
milliárd forintért megvásárolta a MÓL Rt. 
51, illetve a holland Bysod Kft. 26 százalé
kos tulajdonrészét. A MÓL az alaptevé
kenységéhez nem tartozó vállalkozásai ér
tékesítési programjának keretében szállt ki 
a Kőolajtárolóból -  mondta a szerződés 
aláírásakor Mosonyi György, az olajtársa
ság vezérigazgatója. Az 510 millió forint 
könyv szerinti értékű vagyont 6 milliárd 
forintért adta el a MÓL, az 5,5 milliárd fo
rint nyereség a negyedik negyedév ered
ményeit gyarapítja. A MOL-nak összesen 
955 ezer köbméter kőolaj- és 2,4 millió 
köbméter terméktároló kapacitása maradt. 
Azzal, hogy a KKKSZ lett a Kőolajtároló 
egyetlen tulajdonosa, csökkennek a készle
tezési költségek -  mondta Csernák József, 
a KKKSZ vezérigazgatója. A MOL-cso- 
port tulajdonában mintegy 70 olyan cég 
van, amely nem az alaptevékenységgel 
szorosan összefüggő tevékenységet végez, 
ezek értékesítése a tervek szerint 2002 vé
géig megtörténik -  mondta a sajtótájékoz
tatón Áldott Zoltán stratégiai igazgató.

A Gaz de Francé (GDF) beadta pályáza
tát a MÓL gázüzletágának 49 százalékára 
-  közölte az MTI-vel Francois Henimann, 
a cég magyarországi képviseletének fej
lesztési igazgatója. A GDF vezetője el
mondta, hogy a MÓL stratégiai partnerévé 
kívánnak válni a gázüzletágban. A másik 
pályázó a Ruhrgas. Az MTI meg nem erő
sített információi szerint a Magyar Fejlesz
tési Bank nem tett ajánlatot. Ez utóbbi 
meglepte a piaci szereplőket, hiszen az 
utóbbi időben kénytelenek voltak komo
lyan foglalkozni a korábban teljesen logi
kátlannak tartott állami szerepvállalás le
hetőségével. A kialakult helyzet minden
képpen kedvező a MOL-nak, hiszen a két 
óriáscég megjelenése garanciát jelenthet 
arra, hogy az értékesítés valóban a részvé
nyesek érdekében történik majd.

mkl

Stumpf István kancelláriaminiszter ün
nepélyes külsőségek közepette november 
végén felavatta a MÓL Rt. késleltetett kok
szoló üzemét Százhalombattán. Az új 
üzemegység megépítése az elmúlt évtize
dek legnagyobb környezetvédelmi beruhá
zása volt hazánkban. A beruházás 60 milli
árd forintba került, amely lényegesen javít
ja a cég termékstruktúráját. A maradékfel
dolgozó beindításával megszűnik az évi 1 
millió tonnányi magas kéntartalmú nehéz 
fűtőolaj előállítása, és nő a könnyű és érté
kesebb termékek részaránya. A motorben
zinek aránya 25, a gázolajoké 40 százalék
ra nő. A keletkező petrolkoksz nem minő
sül veszélyes hulladéknak. A MÓL által 
előállított 98-as motorbenzin már most 
megfelel az EU 2005-ben életbe lépő kör
nyezetvédelmi normáinak -  mondta Her
nádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A MÓL Rt. decemberben 15 milliárd fo
rint értékben diszkontkötvényt bocsátott 
ki, amely egy ötvenmilliárd forintos köt
vényprogram első lépcsője. Az aukción 
ajánlatot tehettek a belföldi és külföldi in
tézményi, illetve magánbefektetők egy
aránt. A befolyó összeget a MÓL általános 
vállalatfinanszírozási célokra kívánja for
dítani. A cég eladósodottságát a kibocsátás 
nem növeli számottevően, hiszen az a net
tó adósságállomány 5 százalékát sem éri 
el.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Az Émász Rt. és a TVK Rt. TVK Erőmű 
Kft. néven közös társaságot alapított. Az 
erről szóló szindikátusi szerződést 2001. 
október 31-én írta alá Budapesten Carl- 
Ernst Giesting, az Émász elnöke és Molnár 
József, a TVK vezérigazgatója. A projekt
társaság feladata egy kombinált ciklusú 
erőmű létrehozása és működtetése lesz 
Tiszaújvárosban, a TVK telephelyén. A 
megépítendő erőmű 2003 őszén kezdi meg 
termelését. A mintegy 30 millió EUR kül
ső forrás igénybevételével épülő TVK Erő
mű Kft. 74 százalékban az Émász, 26 szá
zalékban a TVK tulajdonában van. A beru
házás teljes költsége mintegy 10 milliárd 
forint, a felvett 30 millió EUR hitel az ösz- 
szes költség háromnegyedét fedezi.

A TVK Rt. novemberi bejelentése szerint 
nőtt az 5 százalékot meghaladó részesedés
sel bíró BorsodChem Rt. részvénykönyvbe 
bejegyzett tulajdoni hányada. A Magyar 
Külkereskedelmi Bank Rt. tájékoztatása 
pedig szerint a TVK Rt.-ben meglévő köz
vetlen befolyásának alaptőkéhez viszonyí
tott mértéke 8,02 százalék.

Évente 140-155 ezer tonna etilén szállí
tásáról írt alá 10 évre szóló szerződést no
vember végén a BorsodChem és a TVK. Ez 
1 250 márkás tonnánkénti árral számolva 
évente 23-25 milliárd forintos értéket kép
visel. A megállapodás szerint a BC 2008
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végéig 3,5 százalékos felárat fizet az etilé
nért, ezt követően azonban felár nélkül jut
hat hozzá az alapanyaghoz. Az új szerzó'dés 
nem teszi lehetővé a BC számára, hogy 
közvetlenül az ukrán Lukortól (a korábbi 
Orianától) vásároljon etilént a részben a 
TVK tulajdonában lévő vezetékeken ke
resztül. A megállapodást közel egyéves hu
zavona előzte meg, melynek során a BC 
egyik tulajdonosa, az orosz Szibur azt is 
fontolgatta, hogy saját etilénüzemet épít 
Kazincbarcikán. Erről Yakov Goldovsky, a 
Siberian-Ural Oil and Gas Chemical Com- 
pany (SIBUR) elnöke Moszkvában novem
ber elején a cseh, a lengyel és a magyar ve
zető követségi képviselőknek azt nyilatkoz
ta, hogy orosz etán bázisán működne az 
üzem, és integrálnák a régió etilénvezetéke
it is. Ezt az ötletet több szakértő is értelmet
lennek tartotta, hiszen a létesítményt nem 
lehetne gazdaságosan üzemeltetni. A meg
állapodásra mindkét társaságnak szüksége 
van, mert a TVK jelenlegi 360 ezer tonnás 
éves kapacitását 2004-ig 610 ezer tonnára 
kívánja növelni, a BC pedig a folyamatos 
etilénellátást igénylő PVC-üzemének ellá
tását tervezi. A TVK számára a krakkóié 
alapanyagát -  ami javarészt gázolaj -  a 
MÓL egyik leányvállalatával kötött hosszú 
távú szerzó'dés biztosítja.

A TVK azt hangsúlyozza a megállapo
dással kapcsolatban, hogy az alapanyag-el
látás oldalán a fő tulajdonos MÓL által 
biztosított stabilitás most az értékesítési ol
dalon is kiegészült egy jelentős tétellel,

ami kiszámítható piaci viszonyokat teremt.

BorsodChem Rt.

Peren kívüli megegyezéssel zárult a CIB 
Bank és a PSZÁF közötti jogvita a 
BorsodChem (BC)-ügyben. A hitelintézet 
a megállapodás alapján visszavonta az el
sőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését 
és nyilatkozatban ismerte be, hogy az ügy
ben nem kellően körültekintően járt el. A 
CIB elismeri, hogy tőkepiaci befektetőként 
a Szibur Rt.-vcl kötött megállapodása so
rán úgy kapcsolódott be az üzletbe, hogy 
előzetesen nem tájékoztatta a felügyeletet 
és így elkerülte a figyelmét az, hogy a rész
vényekhez kapcsolódó rendelkezési jog át
engedése annak nyilvánosságra hozatala 
nélkül törvényi rendelkezést sérthet. A 
bank elismerte továbbá, hogy a 
BorsodChem Rt. tulajdonosi szerkezeté
nek, illetve az esetleges tulajdonosi össze
fonódások vizsgálatára irányuló felügyele
ti eljárást nem kellően körültekintő maga
tartásával megzavarta és ezáltal a PSZÁF 
törvényes érdekét megsértette.

IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft.

Mint ismeretes, a Gyógyszerkutató Inté
zet 1999 októberében került az innováció
ra, az új gyógyszerek kutatására egyre nö
vekvő hangsúlyt helyező floridai székhe
lyű IVAX Corporation tulajdonába. Az In
tézet ügyvezető igazgatója Bodor Miklós

60 000 t/év kapacitású TDI üzem avatása a 
BorsodChem Rt.-nél

2001. október 26-án Nagy Róza, a Gazda
sági Minisztérium közigazgatási államtit
kára avatta fel és adta át rendeltetésének 
a BorsodChem Rt. kazincbarcikai telep
helyén létesült 60 000 t/év kapacitású 
toluilén-diizocianát (TDI) üzemet, a ma
gyar vegyipar tárgyévi egyik legnagyobb 
beruházását.

A stratégiától a megvalósulásig

A BorsodChem Rt. stratégiai célja, hogy 
termelési technológiáit folyamatosan 
korszerűsítve egyre nagyobb hozzáadott 
értékű termékeket állítson elő úgy, hogy a 
vegyiparban tapasztalható ciklusoknak 
minél kevésbé legyen kitéve. A stratégiát 
megvalósítani hivatott többéves program 
egyrészt a termékskála-bővítésre irányul 
és azt a célt szolgálja, hogy a Társaságot 
érintő, a PVC-vertikum termékeinek hek
tikus ármozgásából adódó üzleti bizony
talanságot és függőséget kiküszöbölje, és 
ezáltal a BorsodChem stabilitását több 
pillérre helyezze. A stratégia szerves ré-

sze a TDI termelőkapacitás kiépítése, 
mely az előzetes piaci-gazdasági elemzé
sek alapján eleget tett a Társaság vala
mennyi elvárásának. A nagy értékű 
know-how-t használó TDI-projekt meg
valósítását a BorsodChem piaci pozíciói
nak erősítése, a hosszú távú stabilitás és 
nyereségesség elérése indokolta.

Összhangban stratégiai célkitűzéseivel, 
a BorsodChem Rt. 1999. április 28-án li- 
cenc-szerződést írt alá a TDI gyártási tech
nológia vásárlására, illetve a TDI termék 
kazincbarcikai telephelyen történő gyártá
sára vonatkozóan a Mitsui Chemicals, Inc. 
japán társasággal, továbbá ezzel egyidejű
leg szerződést kötött a szintén japán Chisso 
Engineering Co. Ltd.-vel a tervezési teen
dők ellátására. A projekt megvalósításának 
időtartama (28 hónap) összemérhető a 
Nyugat-Európában követett gyakorlattal, 
annál valamivel kedvezőbb.

A Társaság életében mérföldkövet je
lentő TDI-projekt finanszírozása részben 
saját erőből, részben külső forrásból tör
tént. A BorsodChem 3 éves 67,2 milliárd 
Ft összegű beruházási programjának fi-

professzor lett, aki egyben az IVAX Cor
poration kutatási igazgatója, a cégvezető 
igazgatói teendőket Simay Antal látja el.

Az Intézetben az elmúlt két évben szá
mottevő anyagi ráfordítással jelentős infra
strukturális fejlesztések és beruházások 
történtek. Ezek között kiemelt jelentőségű 
a komplex inhalációs farmakológiai és to
xikológiai részleg létrehozása valamint 
számos nagyértékű (pl. az Applied Bio- 
sciences API 2000 típusú LC/MS/MS és a 
Bruker Avance 500 MHz-es NMR készü
lék) műszer beszerzése, amelyek jelentő
sen hozzájárulnak a kutatómunka színvo
nalának emeléséhez. A folyamatos fiatalí
tás a közeljövő egyik fontos feladata, en
nek jelenleg már nem akadálya a korábban 
mélyen az iparág alatti bérhelyzet sem.

A nevét kissé megváltoztatott IVAX 
Gyógyszerkutató Intézet Kft. tevékenysé
gében marginálissá vált a harmadik fél ré
szére végzett, korábban jelentős bevételt 
eredményező szerviz és kutatómunka, 
szinte kizárólag belső megrendelésre ill. - 
későbbi IVAX által történő hasznosítás cél
jából - saját témákon dolgozik. Kiemelt je
lentőségű a klinikai vizsgálati fázisban lé
vő gyógyszerjelöltek, így az Intézetben fej
lesztett anti-epileptikus/neuroprotektív 
GYKI 53 773 (Talampanel), a BPH-ellenes 
GYKI 16 084, valamint a Bodor professzor 
és munkatársai által feltalált BNP 166 jelű 
un. „lágy szteroid” gyulladásgátló fejlesz
tése.

K. Gy.

nanszírozása érdekében egy 100 millió 
EUR értékű, 7 éves futamidejű szindikált 
hitel felvételéről szóló szerződést írt alá 
1999 októberében egy 15 neves pénzinté
zetből álló nemzetközi bankkonzorcium
mal. E hitelből a BorsodChem Rt. főként 
az új, 60 ezer t/év kapacitású TDI beruhá
zását finanszírozta.

A technológia kiválasztása a legjobb 
elérhető technika (a kifejezés angol rövi
dítése: BAT) irányelvei alapján történt. 
Az alaptechnológia a japán Mitsui Chemi
cals, Inc. tulajdona. A technológia terve
zését, fejlesztését és a helyi viszonyokra 
történő adaptálását a Mitsui technológiát 
jól ismerő Chisso Engineering tervező- 
iroda, valamint a BorsodChem Rt. szak
emberei közösen végezték.

A technológia megvalósításnál alapve
tő követelmény volt, hogy a résztechno
lógiai beszállítók -  német, svájci cégek, 
akik otthon vannak a foszgéngyártás és 
nitrálás területén (Kvaerner, Biazzi, 
Plinke) -  megfelelő, hasonló körülmé
nyek között megbízhatóan és biztonságo
san működő referenciával rendelkezze
nek. A cél egy olyan rendszer összeállítá
sa volt, mely korszerű műszaki színvona
lat képvisel és összességében, de részle-
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teit tekintve is, megfelel a gazdaságossá
gi, minőségügyi, környezetvédelmi és 
biztonságtechnikai követelményeknek. A 
telepítés során tehát nem egyszerűen a 
már meglévő technológia átvételéről volt 
szó, hanem a műszaki fejlődés legutóbbi 
eredményei is felhasználásra kerültek.

A tervezésben a Chisso, Vegyterv Rt., 
Nitroterv Kft., Technimont Budapest Kft. vet
tek részt, míg a kivitelezés 12 cég, köztük a 
Vegyépszer és a BorsodChem Rt. néhány le
ányvállalatának összehangolt munkája volt.

A technológia é s  a
környezetvédelem

A megvalósított üzem gyártástechnológi
ájának elvi folyamatábráját az 1. ábra 
mutatja be, az új üzem távlati képe 
borítólapunk 3. oldalán látható.

Az üzem névleges kapacitása 60 000 
t/év TDI. Ezt a teljesítményt az avatás utá
ni néhány hétig tartó próbaüzem alatt iga
zolták. A termék minősége 100%-os terhe
lésnél megfelel a licencszerződésben sze
replő specifikációnak és kielégíti a piaci 
igényeket is. A létesített üzem egyes ke
resztmetszetein a névlegesnél nagyobb, kb. 
80 000 t/év kapacitás érhető el. Ezt a kapa
citásnagyságot a BorsodChem Rt. 2-3 éven 
belül szeretné elérni a szűk keresztmetsze
tek feloldásával.

A technológia kiépítésénél a gazdasá
gossági szempontok mellett a környezetvé
delem kiemelt jelentőséget kapott. A pro
jekthez kapcsolódóan a technológiát ön
magában is a komplex környezetvédelmi 
szempont szerint választották ki, messze
menően figyelembe véve nemcsak a hazai, 
hanem az EU előírásokat is. Fontos cél volt 
az IPPC (Integrált szennyezés-megelőzés 
ellenőrzés) szempontjainak való megfele
lés. Az eljárások, berendezések, résztech
nológiák kiválasztásánál a kevesebb mel
lékterméket, kevesebb szennyezőanyag-ki
bocsátást jelentő legjobb technológiák él
veztek elsőbbséget még abban az esetben 
is, ha ezek költségesebbek voltak. Ezeknek 
az elveknek megfelelően például a DNT és 
a TDA egységekben keletkező szennyvi
zek jelentős részét visszavezetik a techno
lógiába. A technológiát elhagyó, vissza 
nem vezetett szennyvizek hatékony keze
lése érdekében a központi szennyvíztisztí
tóba jutás előtt a képződő szennyvizeket 
előkezelik. A foszgén légtérbe jutásának 
megakadályozására véggázkezelő rendszer 
létesült. Az üzemben keletkező nagy sótar
talmú technológiai vizet az MDI üzem be- 
párlójába vezetik, ahol a sót kinyerik, és 
visszaviszik az Elektrolízis üzembe.

Az új üzem munkaerő szükséglete mint
egy 200 fő, aminek nagy részét (170 fő) a 
meglévő üzemekből csoportosították át. 
Amennyiben nem épül meg az új üzem, ezt 
a létszámot el kellett volna bocsátani.

mkl

1. ábra. A TDI-gyártás blokkdiagramja a főbb anyagáramok megnevezésével 
Jelölések: DNT: dinitro-toluol; TDA: toluilén-diamin; TAR: kátrány

A termék

A beruházás eredményeként a 
BorsodChem már meglévő MDI gyártó- 
kapacitása mellett egy újabb izocianát 
termék előállítására alkalmas üzem léte
sült a közép-kelet európai régióban, re
kordidő alatt. A nemzetközi -  japán, sváj
ci, német -  technológiákat felvonultató 
több lépcsős beruházás nemcsak nemzet- 
gazdasági, hanem nemzetközi méretek
ben is jelentős, hiszen a Társaság által 
összesen 125 millió EUR fejlesztési költ
séggel megvalósított üzem a világkapaci
tás 4,2%-át reprezentálja. A BorsodChem 
ezzel Közép-Kelet-Európa legnagyobb 
izocianát gyártójává vált.

A TDI termékek -  mint ismeretes -  el
sősorban különféle lágy poliuretán ha
bok, valamint kisebb részben ún. CASE- 
alkalmazások (bevonatok, ragasztó- és 
kötőanyagok, tömítőanyagok, elasztome
rek) alapanyagául szolgálnak. A termék 
legfőbb felhasználási szektorai a bútor
ipar és a járműipar. A TDI és az MDI az 
egyik legsokoldalúbban felhasznált mű
anyagcsoport, a poliuretánok alapanya
gai, amelyek a poliolokkal és katalizáto
rokkal együtt alkotják a PUR-rendszert.

A termékminőség megfelel a legigénye
sebb feldolgozók követelményeinek. A 
TDI-80 termék minőségi jellemzői: 

tisztaság (NCO) min. 99,5 s% 
sűrűség (25 °C/4 °C): 1,2-1,23 g/cm-1 
dermedéspont: 12,0-14,0 °C.
A felhasználási arányok a globális piac 

szerkezetének felelnek meg, ahol a hab
gyártás igénye 90%-os (zömében tömb 
habgyártás) és a bevonatok, műszaki tömí
tőanyagok és különleges alkalmazások 
igénye osztozik a maradék 10%-on.

A próbaüzem befej eztét követően az üzem 
2001. negyedik negyedévében kezdte meg a 
kereskedelmi értékesítésre történő termelést.
2002-re már 80%-os kapacitáskihasználást

terveznek. A belépett üzem 20 Mrd Ft-tal 
növeli majd a Társaság éves árbevételét.

Piaci pozíciók, versenyképesség

A terméket elsősorban a közép-kelet-európai 
piacokon kívánják értékesíteni, ahol a TDI 
termékcsoport felhasználását 5-5,5%-os évi 
növekedésre becsülik. Erre a piacra a terme
lés 50-55%-át tervezik. Tulajdonosi kapcso
lataik révén számítanak az orosz piacra is, 
áltól nincs saját termelés. A nyugat-európai 
piacokon való megjelenésüket is tervbe vet
ték, elsősorban azon az alapon, hogy ez a pi
ac globalizált és az Eurofoam csoporthoz va
ló közelségük (Sajóbábony) ezt indokolja. 
Piaci előnyt látnak abban is, hogy nem rend
szereket értékesítenek, mint a versenytársak 
legtöbbje, hanem független TDI gyártók.

Az üzemavatás alkalmával tartott saj
tótájékoztatón elmondták, hogy a 
BorsodChem Rt. a gyártás területén több 
versenyelőnnyel rendelkezik. Ezek:
-  nem jelentkezik költségveszteség, sőt a 

legtöbb versenytárshoz viszonyítva ol
csóbb a munkaerő, valamint helyi gyár
tástechnológiai előny is jelentkezik. A 
bemutatott gyártástechnológiai folya
matábra szerint a PVC-gyártáshoz 
szükséges klórt először a TDI üzemben 
használják fel foszgén előállítására, 
majd a TDI előállításához használt 
foszgénezés során sósav (HC1) formá
jában visszanyerik és átadva a vinil- 
klorid gyártáshoz, az oxihidroklórozó 
reaktorban felhasználják. így külön 
klórigény a TDI-nél nem merül fel;

-  az új beruházás a nyugat-európaival telje
sen azonos minőségű terméket termel, és 
képes ennek magas szintű szervizellátásá
ra is. A minőség rugalmasan fejleszthető;

-  a gyártás adómentességgel jár;
-  előnyt jelent az MDI és a TDI egy te

lephelyen való gyártása.
Sz.G.

66 2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM



Ünnepélyes üzemátadás a Richter Gedeon-Farmograd 
Zártkörű Részvénytársaságnál

A Richter Rt. 2001. október 12-én ünnepé
lyes keretek között megnyitotta a tulajdo
nában lévő oroszországi Farmograd Zárt
körű Részvénytársaság összesen mintegy 
18 millió USD értékű új gyógyszercsoma
goló és tablettázó üzemét. Az új gyártó 
egységet Bogsch Erik vezérigazgató és 
Lavrov Mihail Profimovics, a Jegorjevszk 
régió közigazgatási vezetője avatta fel.

A cég alapítására 1996 augusztusában 
került sor, miután a kilencvenes évek ele
jén végbement gazdasági változásokat kö
vetően a Társaság célszerűnek látta, hogy 
hagyományos export-tevékenységét kibő
vítve termelő kapacitást létesítsen legna
gyobb piacán, Oroszországban.

A Farmograd 21ártkörű Részvénytársaság 
alapító okiratának értelmében a cég 60 száza
lékos magyar (Richter Gedeon Rt.) és 40%-os 
orosz (Adamantan Rt.) részvétellel jött létre 4 
millió USD (20 millió RUR) alaptőkével, 
mely azóta fokozatosan emelkedett. A 
Richter Gedeon Rt. 1999 márciusában a Far-

Története

Amint arról már korábbi lapszámunkban be
számoltunk [Magy. Kém. Lapja, 49, 131 
(1994)], a Hovione-t 1959-ben alapította Vű- 
lax Ivét, magyar származású vegyészmér
nök, akinek elsődleges kutatási témái a fél
szintetikus tetraciklinck (antibiotikumok) és a 
gyulladásgátló kortikoszteroidok voltak. Tár
sai ifjú Horthy Miklós és Ónody Dezső, a há
rom név kezdőbetűi képezik a cég nevét. A 
szabadalmaik bevételeiből és a kis volumenű 
termelésből és exportból finanszírozott kuta
tás sikerei a Hovione-t 1969-ben az első na
gyobb fordulóponthoz vezették, amikor első 
gyárukat felépítették és üzembe helyezték 
Loures-ben, Lisszabon külvárosában. Ezzel 
az új gyártó egységgel a Hovione javíthatta és 
megerősíthette helyzetét az aktív gyógyszer 
alapanyagok (API) világpiacán. A korai kez
detektől két tényező jellemezte a Hovione ter
mékeit, úm. a technológiai tartalom és a gyár
tási minőség. Mint nagyon kutatás-orientált 
vállalat, a Hovione azon termékekre összpon
tosított, amelyek előállítása bonyolult, ezért 
biztos piaccal rendelkezett.

Az első kereskedelmi sikerek a 60-as és 70- 
es években jöttek el a béta-metazon és szár
mazékai Japánba, mint elsődleges piacra tör
ténő eladásainál. 1982-ben a Loures-i üzemet 
az USA-FDA felülvizsgálta és elfogadta, és a 
Hovione bevezette az USA-ban a félszin
tetikus antibiotikumot, a doxiciklint, amint a

mograd 100 százalékos tulajdonosává vált.
A Társaság legfontosabb exportpiaca 

Oroszország, ahová 2001 első félévében 
32,4 millió dollár értékben szállított ki 
termékeket, ami 31,6 százalékkal múlta 
felül a korábbi értéket. Ezzel a Richter 
Rt. továbbra is a legnagyobb külföldi 
gyógyszeripari beszállítók közé tartozik 
az orosz piacon. A gyártóüzem létesítése 
mellett a Társaság bővíteni kívánja 
orvoslátogató hálózatát is.

Az új cég legfontosabb feladata, hogy 
hosszú távon biztosítsa a Richter Rt. jelen
létét az orosz piacon, még abban az esetben 
is, ha a helyi gazdasági-politikai változások 
eredményeként korlátozó intézkedések 
meghozatalára kerülne sor. Ennek érdeké
ben olyan kapacitás kiépítését tűzték ki cé
lul, amely biztosíthatja termékei helyi cso
magolását, illetve gyártását a Richter Rt.-nél 
bevezetett magas minőségi színvonalon.

Az 1997-ben kezdődő beruházási munká
latokat a Richter Gedeon Rt. magyar kivitele-

termék szabadalmi védelme lejárt. A Hovione 
doxiciklinjével független laboratóriumok a 
teljes piacot négyszeresére bővítették 1983 
óta, és a Hovione termékének még most is 
75%-os piaci részesedése van. 1987-ben be
vezették a dexa-metazon dipropionátot, a 
Hovione szabadalmaztatott fejlesztését Ja
pánban, ahol gyorsan a legnagyobb forgalmú 
termék lett a helyi gyulladásgátlók osztályá
ban. A 90-es években a Hovione kontraszt- 
anyagokat fejlesztett ki és dobott piacra és a 
gyógyszeripari tevékenység kihelyezési igé
nyeinek kielégítésére összpontosított.

Fejlődésének mérföldkövei

1959 - a Hovione alapítása Portugáliában 
1969 -az első gyár üzembehelyezése 

Loures-ben, Portugáliában 
1979 - a Hovione hongkong-i irodájának 

megnyitása
1980-a  Hovione tokiói irodájának meg

nyitása
1982 - az USA-FDA először vizsgálta fe

lül és fogadta el a Hovione-t
1982 - a félszintetikus doxiciklin beveze

tése az USA piacán
1983 - a Hovione svájci licenc irodájának

megnyitása
1986 - gyártó üzem indítása Makaóban és az

FDA felülvizsgálata 1987 júliusában
1987 - a dexa-matazon dipropionát beve

zetése a japán piacon

ző cégekkel két lépcsőben hajtotta végre: el
sőként a csomagoló üzem és a raktárépület, 
majd a GMP előírásoknak megfelelő tablettá
zó üzem készült el. A folyamatos működés ér
dekében nemcsak a termelő-, raktározó- és 
minőségellenőrző részlegeket kellett megépí
teni, hanem független energia rendszert és 
egyéb ellátó egységeket is.

A tervek szerint 2002 végére befejező
dő beruházás eddig mintegy 18 millió 
dollárba került, egy kiszolgáló létesít
mény, a karbantartó- és szerelő épület 
kialakítására pedig ezután kerül sor.

A kézi és gépi csomagoló részleg 2000 
tavaszán készült el, és a próbagyártás 
2001-ben a tablettázó üzemrészben is el
kezdődött. A szükséges kísérleti tételek le
gyártása után lehetséges a gyártási- és 
törzskönyvezési engedélyek megszerzése, 
majd ezt követően azok piacra hozatala.

A Farmogradban az anyavállalattól átadott 
termékek -  pl. Mydocalm, Seduxen, Pred
nisolon -, valamint nyugat-európai partnerek
kel kötött megállapodások keretében licenc- 
in termékek csomagolását, gyártását végzik. 

(A Richter Hírek 2001. októberi 10.
számából)

1991 - „F2” újrafeldolgozó és kinyerő
üzem indítása Loures-ben

1992 - a Jobb Ipari Környezetért Európai-
Díj elnyerése

1992 - az első szerződéses gyártási projekt 
aláírása

1994 - a Hovione megkezdi az injektálható 
API gyártását

1994 - a kontrasztanyagok első generikus 
gyártója

1997 - 200m3-es automatizált GMP gyártó 
egység indítása Loures-ben

2000 - a Hovione LLC-t bejegyzik az
USA-ban

2001 - 40 m3-es automatizált GMP gyártó
egység indítása Makaón (képe a 
borító 4. oldalán látható)

2001 - 770 m2-es irodaépület Loures-ben
2002 - Technológiai Transzfer Központ

belépése New Jersey-ben

A Hovione számokban

Értékesítés, Létszám, Termelő
(MUSD) (fő) kapacitás,

(m3)

1986- 9,6 1960 - 7 1975- 15
1988 - 15,9 1970- 27 1979- 38,5
1990-23,3 1975 - 51 1983- 68,5
1995 - 25 1980- 123 1990- 150
2000 - 63 1983 - 178 1995 - 240
2001 -71 1986-240 

1990-351 
1998 - 439 
2001 - 607

2001 -460

A Hovione FarmaCiencia SA megerősítette 
pozícióját a világpiacon

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM 67



Technológiai igényekEU PARTNERKERESES A KÉMIAI 
KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

PJ/MECA-011 Automatizált mintavétele
zési rendszer reaktorokhoz. A zártrendsze
rű gyógyszeripari eljárások során a reaktor 
nem érintkezhet az üzem levegőjével, így a 
hatóanyag elszennyeződése elkerülhetővé 
válhat.

00/CSIC/44 Királis polimerek, mint ha
tóanyag hordozók és adagolók. Kolesz- 
terikus folyadékkristályos polimereket 
enantioszelektív eljárással szintetizáltak, 
ezek a polimerek királisak és biokompati
bilisek.

TTL/0601/SU Fagyasztva szárítás (lio- 
ftlizálás) alkalmazása egységdózisok ké
szítésére a gyógyászatban. A liofilizálás 
rohamosan terjed a biológiai és gyógy
szeripari termékek stabilizálására és kon
zerválására.

ABOL/0/F/2001-04 Új környezetbarát 
technológia a festékiparban (okkersárga 
pigmentek). Francia KKV (kis-/középvál- 
lalat) új eljárást dolgozott ki okkerpig
mentek festékpari felhasználására.

opi-TO-4 Koagulálás, elválasztás és hasz
nosítás festék hulladékokban. Festékipari hul
ladékok koagulálódott anyagát dekantálással 
kinyerik, majd aprítás, mosás, szárítás és po- 
rítás elvégzése után újrahasznosítják.

OF1201 Technológia agglomerálódott 
por- és szemcsehulladékok kezelésére és 
újrahasznosítására. Spanyol hulladékhasz
nosító társaság know-how-ja szállóporok, 
brikett hulladékok rostálási (szitálási) eljá
rásával kapcsolatos.

JM5383/3 Know-how alkalmazott anya
gok felületi jellemzésére. Francia, anyag- 
tudománnyal foglalkozó vállalat ipari part
nerek számára nyújt segítséget; fémfeldol
gozás, mikroelektronika, optika, polimeri
par és biotechnológia területeken.

outl20 Energiatakarékos vízkezelés. Az 
egyik brit egyetem Cavitation Inducer elneve
zésű berendezést fejlesztett ki víztisztításra.

FlN20010904Be Katódos elektrolumi- 
neszcencián alapuló analitikai eljárás. A 
kutatók egyik csoportja együttműködve a 
finn KKV céggel szilíciumalapú luminesz- 
káló elektródot fejlesztett ki.

00/UAH/57 Gyógyszerek hatékonyságát 
növelő adagolási módszer biofarmakoló- 
giai eljárással. Spanyol kutatók több ösz- 
szetevőből álló készítmények adagolását 
fejlesztették ki.

OA/KAH/62 Egyes növényi gyökerek 
(gumók) farmakológiai aktivitásának de
tektálása és minősítése. A spanyol csoport 
extraktumai bioaktívak, ezek farmakológi
ai célra felhasználhatók.

ABOUR/F-2001/0010 Eljárás faszenek ak
tiválására. Francia KKV gyártási technoló
giát keres aktív szén előállítására.

FlN20010619Ae Ipari hőszigetelő 
anyag, magas hőmérsékletű alkalmazásra. 
Finn társaság fejlesztő és gyártó partnere
ket keres tűzálló szigetelő anyagok kifej
lesztésére.

PCR/MECA-014 Összeszerelési techno
lógia, a levegőt baktériummentesítő be
rendezéshez. Francia KKV vállalkozás 
olyan partnert keres, aki elkészíti a komp
lett eszközt.

10/7/01-IRC4 Szilárd-folyadék extrak- 
ciós eljárás mezőgazdasági üzem részére. 
Az extraktor és a technológia elkészítése 
mellett a kivont anyag értékesítési lehető
sége is kívánalom.

Jur31/8/01 Extrudálási eljárás fémes 
színű (rézszínű) PVC olvadék készítésére. 
Lengyel középvállalkozás keresi az 
extrudálási technológiát.

JM5601 Olajjal és vízzel elegyedő nem 
toxikus kemikália. Francia vállalkozás nö
vényi olajokkal és vizes oldatokkal elegye
dő oldószert keres.

További információk: Szabó Eszter EU 
MIK/IRC Hungary BME-OMIKK 1011 
Budapest, Gyorskocsi u. 5-7., Tel.: 1-457- 
5340, Fax: 1-457-5341, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu

G. M.

PÁLYÁZAT
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. vezetősége a vállalat centenáriumának alkalmából közhasznú

alapítványt hozott létre
„Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány"

néven (továbbiakban: RGCA).

Az alapítvány célja a tudományos kutatás, valamint az egyetemi képzés és továbbképzés támogatása, a gyógyszerkutatás területén. 
Az RGCA kuratóriuma 2002-ben az alábbi témakörökben hirdet pályázatot:
1. Szakmai továbbképzés

Két belföldi, vagy határon túli magyar doktorandusz tanulmányának támogatása (három évi doktori ösztöndíj), továbbá 
néhány PhD tanulmány befejezésének támogatása a három éves ösztöndíj lejárta után.
A pályázat beküldésének határideje: 2002. augusztus 31.

2. Kongresszuson való részvétel
Belföldi vagy határon túli magyar tudományos kutatók, doktoranduszok (35 éves korig) az alapítvány célkitűzéseihez 
illeszkedő tudományos konferenciákon való aktív részvételének támogatása. A támogatás felső határa: hazai konferencia 
esetében 50 ezer Ft/fő, külföldi konferencia esetében 300 ezer Ft/fő.
A pályázat beküldésének határideje: 2002. február 28.

3. Kutatási tevékenység támogatás
2002-ben 1-2 gyógyszerkutatási - elsődlegesen a központi idegrendszeri kutatás területéhez tartozó - munka támogatása 2 
millió Ft keretösszegen belül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. február 28.

A pályázati feltételek 2002. január 15-től a Richter Gedeon Rt. honlapján (http://www.richter.hu) olvashatók, 
vagy az alapítvány címén (Centenáriumi Alapítvány, 1475 Budapest Pf. 27.) postán igényelhetők.

Budapest, 2001. december 20.
A kuratórium elnöke
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SZEMÉLYI HÍREK

Magyar elnök a FECS-nél

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) következő elnökének 
2002 októberétől három éves időtartam
ra Náray-Szabó Gábort, az MKE tiszte
letbeli elnökét választotta meg. Gratulá
lunk és sok sikert kívánunk.

Gábor Dénes Díj - 2001

Decemberben adták át -  egy kiállításon is 
megemlékezve a Nobel-díj 100 éves évfor
dulójáról -  Gábor Dénes díjakat. A díj a 
szellemi alkotások létrehozásáért, vagy an
nak segítéséért jár. Külön érdekessége volt 
az idei díjkiosztásnak, hogy Gábor Dénes 
a holográfia feltalálásáért 30 éve vette át a 
Nobel-díjat. Nem véletlen, hogy Pálinkás 
József, Matolcsy György és Fónagy János, 
valamint Boda Ilona adták át a díjakat, va
lamint jelen volt Kroó Norbert az MTA fő
titkára és Bendzsel Miklós az OTH elnöke.

43 ajánlás érkezett a 2001 évi díjra, 36-73 
éves korosztályú jelöltekkel. Annak ellenére, 
hogy a jelöltek közül csak 3 volt kémikus, a 
7 díjazott közé is bejutott egy kémikus, Dar
vas Ferenc, a ComGenex Rt. elnöke.

A különleges évforduló megérdemli, 
hogy felsoroljuk azokat a -  végzettségük 
alapján - kémikusokat, akik 1989 óta ré
szesültek ebben a díjban (a „jellemző” fog
lalkozásukkal):
1989: -
1990: Szabó István, a Magyar Villamos 

Művek Tröszt főmérnöke 
1991: Ormós Zoltán, a MTA Műszaki Ké

miai Kutatóintézet osztályvezetője 
1992: Bobest Éva, a MÓL Rt. kenőanyag 

kutatás vezetője
Igali Györgyné, az EGIS Rt. újítási 
irodájának vezetője 
Körtvélyessy Gyula, a SZEVIKI Rt. 
tudományos igazgatója 

1993: Budai Zoltán, az EGIS Rt.
preparatív kutató laboratóriumának 
vezetője

Havas Jenő, a Radelkis Elektroana- 
litikai Műszergyártó Kft. igazgatója 
Horváth József, a MÓL Rt. fejlesz
tési igazgatója

1994: Orbán István, az EGIS Rt. vezér- 
igazgatója

1995: Pázmándi Gyula, a Borsodi Vegyi 
Kombinát fejlesztési igazgatója 
Pungor Ernő, a Bay Zoltán Alkal
mazott Kutatási Alapítvány főigaz
gatója

1996: Harsányi Kálmán, a Richter Gede
on Rt. kutatási vezetője 
Pap Géza, az Olaj terv Rt. vezér- 
igazgatója

1997: Hermecz István, a Chinoin Rt. pre- 
klinikai fejlesztés vezetője 
Valastyán Pál, a MÓL Rt. fejleszté
si és beruházási igazgatója 

1998: Kürti Sándor, a Kürt Computer 
Rendszerház Rt. vezérigazgatója 
Marossy Kálmán, a BorsodChem 
Rt. tudományos főmunkatársa 

1999: -
2000: Fogassy Elemér, a Budapesti Mű

szaki Egyetem egyetemi tanára 
2001: Darvas Ferenc, a ComGenex Rt. 

elnöke
Gratulálunk a kitüntetettnek.

A Szerkesztőség

A 2001. évi Náray-Szabó István Díj

A Magyar Kémikusok Egyesülete vezető
ségének korábbi döntése alapján az Egye
sület tudományos díját, a Náray-Szabó Ist
ván Díjat a Magyar Tudomány Napján ad
ták át dr. Lőw Miklósnak, a Richter Gede
on Rt. tudományos főosztályvezető-helyet
tesének.

Lőw Miklós (65) 1959-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettu
dományi karán szerzett vegyész diplo
mát. 1959 óta dolgozik a Richter Gede
on Rt.-nél, ill. annak jogelődjénél. Kez
detben kutató vegyész, majd 1972-től a 
Szintetikus I. Kutatólaboratórium veze

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

XXXVI. Komplexkémiai Kollokvium
(Pécs, 2001. május 23-25.)

A Magyar Kémikusok Egyesületének vezett XXXVI. Komplexkémiai Kollokvi- 
Komplexkémiai Szakcsoportja által szer- um résztvevői Pécsen a Laternum szálló

tő-helyettese, 1987 és 1989 között emel
lett a Protein kutatólaboratórium megbí
zott osztályvezetője. 1989 elejétől mű
szaki főtanácsos, 1992 májusától a Ké
miai-biotechnológiai kutatási-fejlesztési 
központ vezetőjének közvetlen irányítá
sa alatt főosztályvezető-helyettes, kuta
tási vezető. 1993 szeptemberétől az em
lített központ vezetője, majd 1998 elejé
től tudományos főosztályvezető-he
lyettes.

Ipari kutatás-fejlesztési tevékenységé
nek legfontosabb eredményei a peptid- 
kémia területére esnek. Pályájának kez
detén meghatározó szerepe volt a gyár 
eddigi legnagyobb üzleti sikerét eredmé
nyező peptid készítmény, az oxitocin ha
zai gyártásának a megvalósításában, ké
sőbb a humán ACTH racionális ipari 
szintézisének kidolgozásában és számos 
más gyakorlati indíttatású peptidkémiai 
kutatásban. Fontos szerepe volt néhány 
nem peptid jellegű gyógyszer (Seduxen, 
Ridegal stb.) szabadalomképes ipari el
járásának kidolgozásában is.

Lőw Miklós kutatói profiljában kitű
nően egyesíti a gyakorlati célra orientál
tan dolgozó ipari kutató és a nagy elmé
leti tudású, az ipari kutatások során fel
merülő tudományos problémák megol
dása iránt nagy érdeklődést és készséget 
mutató, rendszeresen publikáló tudós 
jellemvonásait. Különösen nagy hazai és 
nemzetközi visszhangot váltottak ki a 
polipeptidek konformációja és spektro
szkópiai sajátságai, illetve biológiai ak
tivitásuk közötti kapcsolatokat és a pep
tidkémiai mellékreakciók széles körét 
tárgyaló publikációi. 20 szabadalma 
mellett mintegy 70 tudományos dolgozat 
szerzője, amelyre több mint 700 függet
len (túlnyomórészt külföldi) hivatkozás 
történt. Több mint 80 előadásával fontos 
szereplője a hazai és nemzetközi tudo
mányos életnek. Elismertségére jellem
ző, hogy 1989-ben benyújtott disszertá
ciójára a Tudományos Minősítő Bizott
ság 1990-ben a kandidátusi fokozat ki
hagyásával közvetlenül a kémiai tudo
mány doktora fokozatot adta meg.

Sz.G.

konferencia termében mutatták be leg
újabb eredményeiket. Az előadások kivo
natát is magába foglaló kiadványban köz
zétett program kisebb változtatásokkal va
lósult meg, s ebben az évben is több mint 
negyven előadás hangzott el. A szakmai 
program tehát ismét gazdag volt, s a máso
dik napon még az esti előadások is csak
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nem „teltház” előtt hangzottak el, ami ter
mészetesen azt is jelentette, hogy a kollok
viumra oly jellemző élénk diszkusszió ek
kor sem maradhatott el.

Az utóbbi néhány évben sikeresnek bi
zonyult „Kerekasztal szekciók” ezúttal két 
téma köré csoportosultak. Nevezetesen, az 
NMR spektroszkópia alapelvei és speciális 
módszerei, valamint a „Zöld komplexké
mia” legújabb eredményei kerültek bemu
tatásra. Az előbbi szekciót Szalontai Gá
bor (VE), az utóbbit pedig Horváth István 
Tamás (ELTE) vezette be egy-egy hosz- 
szabb lélegzetű előadással. Az elnökök a 
konferencia sikeréhez a szekció előadások 
koordinálásával, az előadásokat követő vi
ták levezetésével és azok aktív részvevői
ként is hozzájárultak.

A rövid megnyitót követő első előadás
ban Deák Andrea (MTA KKKI, szerzőtár
sai Párkányi László, Kálmán Alajos és 
Ionéi Haiduc, Babes-Bolyai Tudomány- 
egyetem) kobalt(II)- és nikkel(II)-kupfer- 
ronnáto komplexek röntgendiffrakciós 
szerkezetvizsgálatát ismertette. Ezek a 
komplexek nagyszerű példái a nem-kova
lens kötésen alapuló, önszerveződő 
szupramolekuláris rendszereknek. A 
Jászai Róbert (DE, szerzőtársai Tóth Im
re, valamint Mikhail Maliarik és Julius 
Glaser, KTH Stockholm) által bemutatott 
előadás során a fém-fém kötést tartalmazó 
(CN)5Pt-Tl aminopolikarboxilát ligan- 
dumokkal képzett komplexének ugyan
csak röntgendiffrakciós vizsgálatok alap
ján meghatározott szerkezetét ismerhettük 
meg. Vízben oldható higany(II)-porfirin 
komplexek fotofizikai és fotokémiai sa
játságait ismertette Horváth Ottó (VE, 
szerzőtársa Arnd Vogle, Universität 
Regensburg) a szekció következő előadá
sában. Ezeknek a komplexeknek a 
fotofizikai és fotokémiai sajátságait meg
határozó egyik jellemzője, hogy a fém
centrum a porfirin ligandum síkjából ki
emelkedik. A tallium(I)-halogenid ligan- 
dumokkal képzett komplexeinek 
fotofizikájáról és fotokémiájáról Vörös 
József (VE, szerzőtársai Marosvölgyi Ta
más és Horváth Ottó) tartott előadást. A 
komplexek hidratált elektron képződésé
vel járó fotoredoxi reakcióját homogén és 
mikroheterogén rendszerekben tanulmá
nyozták. Megállapították, hogy az elsőd
leges fotokémiai reakciót, hasonlóan más 
komplex vegyületeknél tapasztaltakhoz, 
az alapállapotú T1(I) részecskék általi 
elektronbefogás követi. May Zoltán, Bes
senyei Gábor, Simándi László (MTA 
KKKI) és Takuzo Funabaki (Kyoto Uni- 
versity, Japan) 3,5-di-terc-butil-pirokate- 
chin amino-bisz(imino-butanon)-oximá- 
to-vas(II) által katalizált oxidációjáról 
számolt be, kiemelve a funkcionális kate- 
choláz és dioxigenáz hatást. Lente Gábor 
(DE, szerzőtársa Fábián István) dimer 
vas(III)-hidroxo komplex egyszerű szer

mkl

vetlen anionokkal (szulfit, foszfát, foszfit, 
hipofoszfit, szelenit, arzenát) lejátszódó 
reakcióinak megállított-áramlás techniká
val végzett kinetikai vizsgálatainak ered
ményeit ismertette.

Az első nap második szekciójában 
előbb különböző komplexképző ligan- 
dumok előállításáról hallhattunk két be
számolót, majd ón(IV)organikus és kü
lönböző rézkomplexek előállításáról és 
szerkezetének meghatározásáról tartottak 
előadásokat. A preparatív munkák sorát 
Tircsó Gyula (DE, szerzőtársai: Lázas 
István, Király Róbert, Bányai István és 
Brücher Ernő') nyitotta meg, aki 
poliamino-polikarboxilát ligandumok 
előállítását, protonálódási és ritkaföldfém 
ionokkal képzett komplexeinek sajátsá
gait ismertette. Gulyás Henrik (VE, szer
zőtársa: Bakos József) szulfonált trifenil- 
foszfin homológok előállítására dolgo
zott ki eljárást. A különböző szulfonáltsá- 
gi fokú ligandumok többfázisú kataliti
kus rendszerek aktív komplexeinek alap
jait képezik. Kamu Erzsébet (SzTE, szer
zőtársa: Nagy László) a kaptropil néhány 
ón(IV)organikus komplexének előállítá
sáról és FTIR, Rámán, Mössbauer-spekt- 
roszkópiai módszerek eredményei alap
ján végzett szerkezet meghatározásáról 
tartott előadást. A naftoszemikinonáto- és 
fenoláto-réz(II) komplexek előállításáról 
és ESR-spektroszkópiai vizsgálatuk alap
ján levont következtetésekről Tapodi Be
áta (VE, szerzőtársai Speier Gábor, vala
mint Rockenbauer Antal és Korecz Lász
ló, MTA KKKI) előadásában hallhattuk 
részletekre is kiterjedő elemzést. Ezt kö
vető előadásban Bessenyei Gábor (MTA 
KKKI, szerzőtársai: Neszmélyi András, 
Holly Sándor, Párkányi László és Simán
di László) a jód-ilidek új katalitikus kar- 
bonilezési reakcióját ismertette, majd 
Kajzer József (VE, szerzőtársai: Speier 
Gábor, Gréczi Zoltán) nitroalkánok 
Cu(II) komplexszel katalizált oxidációjá
nak mechanizmusáról számolt be. Az ele
mi rézből in situ képződő, katalitikus ak
tivitást mutató komplexeket elkülönítet
ték és szerkezetüket röntgendiffrakcióval 
is meghatározták.

A „Paramágneses rendszerek NMR 
vizsgálatai. Alapelvek” című szekció el
nöki előadásában Szalontai Gábor a 
paramágneses komplex vegyületek NMR 
színképeinek jellemző sajátságaival, a 
magspinek és párosítatlan elektronok kö
zötti kölcsönhatások eredményeként a ké
miai eltolódás és a félértékszélesség para
méterekben bekövetkező változások ter
mészetével, a kontakt- és dipoláris köl
csönhatásokkal, a színképekben rejlő in
formációkkal, a relaxációs hatásokkal és 
az ún. eltolódási és relaxációs reagensek 
esetében fellépő jelenségekkel foglalko
zott, az elméleti alapok ismertetése mellett 
jellemző és tanulságos példákat felsora

koztatva. A szekció Gajda Tamás (SzTE) 
előadásával folytatódott, amelyben 
paramágneses réz(II) komplexek NMR 
vizsgálatának újabb eredményeit ismertet
te az előadó, hangsúlyozva a „szelektív 
sáv kiszélesedésben” rejlő, a komplex mo
lekula szerkezetére vonatkozó információ
kat. Csajbók Éva (DE, szerzőtársak: Bá
nyai István és Brücher Ernő) a Gd(III) 
NMR-tomográfiában kontrasztanyagként 
használt DOTA komplex ligandumának 
'H és 13C NMR vizsgálata során nyert 
eredményeket elemezte (DOTA=1,4,7,10- 
tetraza-ciklodekán-N,N’,N” ,N” ’-tetrae- 
cetsav). Kimutatta, hogy a komplex 'H 
NMR színképe alapján megfigyelt fluxi- 
onális viselkedés a ligandum „belső saját
ságának” következménye. Savas közeg
ben a fluxionalitás a ligandum és víz kö
zött lejátszódó protoncsere folyamatokkal 
társul, lúgos közegben viszont csak a ligan- 
dumon belüli belső mozgás észlelhető. 
Bányai István (DE) „Cserekapcsolatok” 
című előadásában a tőle megszokott mó
don, a fel- és megismerés örömét a hallga
tósággal megosztva ismertette a leggyak
rabban használt dinamikus NMR techni
kákat, a sávalak-elemzést, egydimenziós 
gerjesztés-átvitelt és a kétdimenziós mód
szereket. Gyakorlati szempontból is érde
kes vegyület, a molibdén-trioxid 
aminoalkoholokkal képzett komplexeinek 
'H, 13C és 95Mo NMR vizsgálatának ered
ményeiről számolt be Kis Gábor (VE, 
szerzőtársai: Bartha László és Szalontai 
Gábor). A kétdimenziós NMR technikát 
alkalmazva mutatták ki, hogy a Mo042' és 
a trietanol-amin molekulák közötti kap
csolat az aminok két-két OH-csoportja ré
vén jön létre, s az aminok két „kötött” és 
egy „szabad” OH csoportja dinamikusan 
cserélődik. Bodor Andrea (DE, szerzőtár
sa: Julius Glaser, KTH Stockholm) talli- 
um komplexeken végzett kísérletei jól 
szemléltették, hogy a komplex vegyület- 
ben lévő NMR aktív fémion számos előny 
mellett nehézségekhez is vezethet az 
NMR színképek kiértékelése során.

A következő előadásokat a „kerekasztal 
szekció” folytatásának is tekinthettük, hi
szen előbb Bessenyei Gábor (MTA KKKI, 
szerzőtársai: Párkányi László, Gácsné 
Baitz Eszter, valamint Brian R. James, 
University of British Columbia, Canada) 
dimer palládium komplexek röntgendif
frakción és NMR spektroszkópiai módsze
reken alapuló szerkezet meghatározásáról 
számolt be. Hegedűs Csaba (VE, szerző
társa: Bakos József) új, hat- és héttagú 
kelátgyűrűt képező foszfin-foszfit és 
ditercier-foszfin ligandumok előállítására 
alkalmas szintetikus módszer kidolgozását 
ismertette. A ligandumokkal előállított 
Pt(II) komplexek szerkezetét NMR spekt
roszkópiai vizsgálatok alapján valószínűsí
tették és az SnCl2-vel képzett komplexeket 
aszimmetrikus hidroformilezési reakció-
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bán hatékony, szelektív katalizátornak ta
lálták. A kollokvium második napján a dél
előtti előadások sorát Jászberényi Zoltán 
(DE, szerzőtársai: Brücher Ernő, Király 
Róbert, valamint Hideg Kálmán, Kálai Ta
más és Sár P. Cecília, PE) beszámolója 
zárta, amelyben néhány DTPA-bisz(amid) 
származék Gd3+-ionnal képzett komplexe
inek egyensúlyi és kinetikai sajátságait ele
mezte a szerző.

A „Zöld Komplexkémia: A környezet- 
szennyezés molekuláris megelőzése 
komplexkémiai módszerekkel” kerékasz
tal szekciót a szekció címével azonos be
vezető előadással indította Horváth Ist
ván Tamás, aki a „zöld kémia” tizenkét 
alapelvét elemezve mutatott rá a koordi
nációs kémiai ismeretek kiemelkedő je
lentőségére és szerepére a környezetbarát 
és egészségre ártalmatlan termékek és 
technológiák fejlesztésében. Ebben a té
mában a szekció előadások sorát Bakos 
József (VE, szerzőtársa: Gergely Ildikó) 
nyitotta meg, aki a környezetbarát PVC 
adalékanyag gyártáshoz alapvető fontos
ságú, tiszta S enantiomer 2-etil-hexanol 
előállításának vizsgálatáról számolt be. 
Megállapították, hogy a legnagyobb 
enentioszelektivitás és aktivitás a homo
gén katalitikus rendszerben ionos ródium 
komplex alkalmazásával (2S,4S)-2,4- 
bisz(difenil-foszfino)-pentán és szárma
zékai, mint komplexképző ligandumok 
jelenlétében in situ képződő katalizátor 
esetén érhető cl. Új környezetbarát 
komplexképző ligandum előállításáról és 
vizsgálatáról számolt be E. Száva 
(Ingenierbüro E. Száva, München). Az 
általuk előállított alkil-poliamin-polikar- 
bonsavak biológiai lebonthatósága 90 % 
feletti. Ugyancsak biológiailag gyorsan 
lebomló N-hidroxietil-glicin ligandum 
komplexképző sajátságainak vizsgálata 
során, mangán(II)-, vas(II)-, vas(III)-, 
réz(II)-, kalcium(II)- és
magnézium(II)ionokat tartalmazó rend
szereken nyert eredményeket ismertetett 
Labádi Imre (SzTE, szerzőtársa: E. Szá
va). A Penicillium chrysogenum gomba 
által szintetizált természetes sziderofór, a 
koprogén fémmegkötő sajátságait tanul
mányozta Enyedy Éva (DE, szerzőtársa 
Farkas Etelka). Az irodalomból is ismert 
vas(III) komplex mellett a vas(II)-, 
réz(II)-, Ni(II)-, és Zn(II)-koprogén 
komplexek stabilitási állandóit határoz
ták meg. A szekció záró előadásában né
hány komplexképző ligandum TiO, fél
vezető jelenlétében bekövetkező fotoké
miai lebontásának vizsgálata során szer
zett tapasztalatokat ismertette Szabotté 
Bárdos Erzsébet (VE, szerzőtársai: Czili 
Hajnalka, Forrai Éva, Pétervári Erika és 
Horváth Attila).

A rövid szünetet követően előbb Sípos 
Pál (SzTE, szerzőtársai: Peter M. May és

Glenn T. Hefter, Murdoch University, 
Australia) tömény vizes alkálifém-hidro- 
xid oldatok karbonát tartalmának kvanti
tatív eltávolítására kidolgozott módszert 
ismertetett. Ezt követően két előadás 
hangzott el alumínium(III) komplexek 
koordinációs kémiájáról. Előbb Kilyén 
Melinda (SzTE, szerzőtársak: Lakatos 
Andrea, Kiss Tamás, valamint Henryk 
Kozlowski University Wroclaw, Poland 
és Thanos Salifoglou University of Crete, 
Greece) számolt be azoknak a vizsgála
toknak az eredményeiről, amelyek célja 
iminoecetsavval, nitrilotriecetsavval és 
ezek aminofoszfonátjaival képzett 
Al(III)komplexek egyensúlyi sajátságai
nak meghatározása és összehasonlítása, 
valamint a komplexek szerkezetének 
megismerése volt. Ősz Katalin (DE, szer
zőtársai: Várnagy Katalin, Sóvágó Imre 
és Szili-Vargha Katalin) imidazolil do
norcsoportokat tartalmazó aminosav- és 
peptidszármazékok Ni(II), Cu(II) és 
Zn(II) komplexeinek stabilitását határoz
ta meg, továbbá dimer és polimer szerke
zetek kialakulásának lehetőségét elemez
te. Hollander Dominik (SzTE, szerzőtár
sai: Lakatos Andrea, Forgó Péter és Kiss 
Tamás) szintetikus peptidek és azok fosz- 
forilált származékainak alumínium(III) 
komplexeit tanulmányozta poten- 
ciometriás titrálással, valamint kétdimen
ziós NMR spektroszkópiával az alumíni
um kötőhelyeinek meghatározása érdeké
ben.

A vacsorát követően két előadás hang
zott el. Előbb Baranyai Zsolt (DE, szer
zőtársai: Bényei Attila, Brücher Ernő, 
Iványi Tímea, Király Róbert és Lázár 
István) l,4,7-triciklononán-l,4,7- 
trisz(acetil-glicin) előállításáról és kü
lönböző M2+-fémionokkal képzett 
komplexeinek stabilitásáról számolt be.

Ezt követően a nyomtatásban megjelent 
programon kívül Micskei Károly szá
molt a Cr(II) komplexekkel „szabályo
zott” sztereo szelektív szintézisek leg
újabb eredményeiről”.

A XXXVI. Komplexkémiai Kollokvi
um zárónapján, az első két előadásában 
azt bizonyították a szerzők, hogy a két
dimenziós ESR spektroszkópia különbö
ző réz(II) komplexek képződési állandó
inak és szerkezetének maghatározására 
alkalmas módszer. Előbb Árkosi Zsu
zsanna (MTA KKKI, szerzőtársai: 
Rockenbauer Antal és Korecz László,

valamint Plánkáné Szabó Terézia, SzTE) 
a réz(II)-l-aszparagin, majd Nagy Nóra 
(SzTE, szerzőtársai: Plankáné Szabó Te
rézia és Peintler Gábor) a réz(II)- 
triglicin rendszeren végzett kísérletek 
eredményeit elemezte. Folytatásként to
vábbi ismereteket szerezhetett a hallga
tóság a rézkomplexek kémiájáról. Neve
zetesen, Kupán Adám (VE, szerzőtársa: 
Speier Gábor) új réztartalmú funkcioná
lis pirokatechin-dioxigenáz enzimmo- 
dell-rendszerek előállításáról és részle
tes vizsgálatáról számolt be. Ezt követte 
Czaun Miklós (VE, szerzőtársa: Speier 
Gábor) előadása, amelyben a 2-metil-3- 
hidroxi-4(l H)-oxikinolin 2,3-dioxi- 
genáz enzim működési modelljét ismer
hettük meg. A reakciók során képződő 
intermediereket különböző spektroszkó
piai módszerekkel (IR, UV-VIS, GC- 
MS, ESR) azonosították. Ebben a téma
körben tartott előadást Pap József (VE, 
szerzőtársa: Speier Gábor) is, aki funk
cionális pirokatechin oxidáz modell
rendszereket vizsgált azzal a céllal, hogy 
a komplexképző fémek enzimatikus re
akcióban betöltött szerepét pontosabban 
megismerhessük. Érdekes előadást tar
tott néhány redukált Schiff-bázis oxo- 
vanádium(IV) és réz(II) komplexeinek 
oldategyensúlyi és spektroszkópiai vizs
gálatáról Jakusch Tamás (SzTE, szerző
társai: Kiss Tamás, valamint Isabel Cor- 
reia és Joao Costa Pessoa, Instituto 
Technico, Lisaboa). Az ónorganikus 
komplexek kémiájával kapcsolatos leg
újabb eredményekről Jancsó Attilától 
(SzTE, szerzőtársai: Gajda Tamás, vala
mint Bemard Henry és Patrice Rubini 
University Henri Poincaré, Nancy) hall
hattunk.

Az alábbi táblázat az előadók intézmé
nyek szerinti megoszlását mutatja.

Meg kell említeni, hogy az előző évek
hez viszonyítva kevesebb intézmény szere
pelt, ami részben a felsőoktatási intézmé
nyek integrációjának következménye. Ér
demes hozzátenni azt is, hogy ebben az év
ben legtöbb előadást -  a korábbiaktól elté
rően -  nem a Debreceni Egyetem, hanem a 
Veszprémi Egyetem munkatársai tartották. 
Figyelemre méltó, hogy az előadások társ
szerzői között több mint 15 külföldi kutató 
is szerepelt, ami a magyar koordinációs ké
miai kutatások kiterjedt nemzetközi kap
csolatait igazolja.

Horváth Attila

Intézmény Előadók száma
Debreceni Egyetem (DE) 12
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 1
MTA Kémiai Kutatóközpont. Kémiai Intézet (MTA KKKI) 5
Szegedi Tudományegyetem (SzTE) 9
Veszprémi Egyetem (VE) 13
Dr. E. Száva 1
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NMR előadóülés
(Pécs, 2001. augusztus 30-31.)

Az NMR spektroszkópia magyarországi 
alkalmazói az MKE NMR Szakcsoport és 
az MTA Kémiai Osztály NMR Munkabi
zottságának rendezvényein rendszeresen 
beszámolnak eredményeikró'l. A munkabi
zottság ülésének ezúttal a Pécsi Egyetem 
Biokémiai Intézete adott otthont. A nagysi
kerű rendezvényen közel 50 kutató, illetve 
PhD hallgató vett részt az ország különbö
ző' egyetemeiró'l, kutatóintézeteiből és 
gyógyszergyáraiból. Az ülés két napja alatt 
összesen 14 tudományos előadás hangzott 
el, melyeket nagyfokú érdeklődés fogadott 
és élénk vita kísért.

A Pécsi Egyetemen a közelmúltban 
olyan NMR mikroszkópot telepítettek, 
mellyel térlokalizált MR felvételek készít
hetők in vivő körülmények között. A mun
kabizottsági ülés résztvevői megtekinthet
ték az egyetem NMR laboratóriumát is,

ahol bemutatták az in vivő NMR mérések
re alkalmas műszert, a hazánkban egyedül
álló széles furatú mérőfejet, valamint az 
NMR mikroszkópos mérésekhez szüksé
ges X,Y, Z térirányú nagyteljesítményű (30 
Gauss/cm) gradiens erősítőket.

Számos előadás hangzott el a térlokali
zált NMR spektroszkópia alkalmazásának 
témakörében, így például hallhattunk szö
veti vízkompartmentek tanulmányozásáról 
diffúziós MR képalkotással, patkányagyon 
előidézett vazogén ödéma modell in vivő 
NMR vizsgálatáról és az energiametaboliz- 
mus in situ és in vivő megfigyeléséről 31P 
NMR spektroszkópiával.

Előadásokban számoltak be a molibdén 
(VI) - trietanolamin komplexek szerkezeté
nek és folyadékfázisú cseremechanizmusai
nak tanulmányozásáról, az alumino-szilikát 
gélek és átmenetifém-komplexek szilárd fázi

XXVIII. Kolorisztikai Szimpózium
(Tata, 2001. szeptember 3-5.)

A Kolorisztikai Szimpóziumok a Magyar 
Kémikusok Egyesülete által rendezett kon
ferenciák között az egyik leghosszabb 
múltra tekintenek vissza. A legutóbbi ren
dezvényen 25 előadás hangzott el csaknem 
száz résztvevő előtt. Tekintettel a nagy ér
deklődésre és a szűkös időhatárokra elő
ször került sor poszterek bemutatására is. 
Három tématerület nemzetközileg elismert 
kutatója meghívott előadóként tartott ple
náris előadást.

A rendezvényre jellemző volt a fiatalok 
előretörése. Az ifjúság tehetségesebb az in
formatika alkalmazásában, így több eset
ben az egyetemi hallgatók és oktatók igen 
gyümölcsöző együttműködésének lehet
tünk tanúi. Jellemző volt továbbá az elő
adások demonstrálásának minőségi válto
zása. A dia- és írásvetítő használata háttér
be szorult, helyüket számítógép-vezérelt 
vetítő vette át.

A Kolorisztikai Szimpóziumokon már 
szokássá vált, hogy az értelmiségieket álta
lában érdeklő filozófiai témák is napirend
re kerülnek. Most „Olvassunk Platont” 
címmel Lukács Gyula tartott figyelemfel
keltő előadást. Érdeklődéssel hallgatták a 
résztvevők a szimpózium szakmai nyitó 
referátumát, Schanda János és Csányi Sán
dor beszámolóját az AIC’2001 konferenci
áról.

A több mint két évtizedes hagyomá
nyoknak megfelelően a megnyitó előadás 
után a technológia szekció előadásai kö
vetkeztek. Elsőként Kuvik Annamária a re
aktív színezékek megkötődési hányadának 
meghatározásáról tartott érdekes előadást,

majd Víg András a ciklodextrinek felhasz
nálásának új lehetőségeként vizes reaktív 
színezékoldatok fakulásában betöltött sze
repéről számolt be. Az informatika térhó
dításából eredően is, különleges érdeklő
dést váltott ki Sallay Péter előadása, 
amelyben adatbázisok alkalmazási lehető
ségeit ismertette a kolorosztikai kutatásban 
és fejlesztésben. E szekció mindhárom elő
adása a BME Szerves Kémiai Technológia 
Tanszékén Víg professzor nevével fémjel
zett, reaktív színezékek kutatásával foglal
kozó csoport eredményeit ismertette, 
együttműködve többek között a BME 
Vegyipari Műveletek Tanszék és a Cyclo- 
lab Magyarország Kft. munkatársaival.

A délután második részében az ipari al
kalmazások szekció keretében három elő
adás hangzott el. Pribis és munkatársai a 
hússzín számszerűsítéséről számoltak be. 
Fekete Mária (SZTE Szegedi Élelmiszer- 
ipari Főiskola) és társai a csíraszegényítő 
kezelések és a fűszerpaprika őrlemények 
színstabilitása közötti összefüggéseket is
mertették. Csányi Sándor és munkatársai 
„Valóságalapú color menedzsment rend
szer alkalmazási lehetősége” c. előadása 
zárta a délutáni program első részét.

Kedden délelőtt hangzott el a színlátás 
szekció hét előadása. A sort Klaus Witt 
„CIEDE 2000 Optimalizált színinger- 
különbség formula ipari alkalmazásokhoz” 
c. plenáris előadása nyitotta. Az előadást 
követő parázs vitának az elnök vetett vé
gett. Az új formula használatára mielőbb át 
kell térni, hogy minél több tapasztalat áll-

mkl

sú vizsgálatáról, a calretinin kalcium kötő fe
hérje NMR jclhozzárendeléséről, a kémiai el
tolódás anizotrópia méréséről, a mikofenol- 
sav származékok NMR szerkezetvizsgálatá
ról, az Achillea holosericea és liguslica 
szeszkviterpén, neolignan és egyéb kompo
nenseinek szerkezet-felderítéséről, a vicinális 
szén-proton csatolási állandók empirikus szá
mításáról, valamint azetidinonok !H és 13C 
kémiai eltolódásának kvantumkémiai mód
szerekkel történő számításáról.

Kerekasztal beszélgetés keretében adott tá
jékoztatást Gáti Tamás a lipcsei egyetemen, 
Stefan Bergemé 1 töltött féléves ösztöndíjas 
munkájától, valamint Berente Zoltán a cam- 
bridge-i tanulmányújáról. Mindkét beszámo
ló igen érdekes volt és megállapíthattuk, hogy 
a kint töltött időt mindkét előadó nagyon jól 
használta ki.

Az előadóülés adott alkalmat Demeter 
Ádám PhD értekezésének házi védésére és 
a dolgozat megvitatására is.

Balázs Barbara

jón a különböző iparágak szakemberei ren
delkezésére. A sort Wenzel Klárának a 
Famsworth-Munsell 100 Hue teszt újszerű 
alkalmazásáról szóló előadása követte, se
gítve a színlátás folyamatának mélyebb 
megismerését. Nagy Balázs a színidenti
fikáció neurális modelljét ismertette, míg 
Szabó Béla az anomaloszkópok összeha
sonlító vizsgálatáról számolt be. Ez utóbbi 
három előadás a BME Finommechanikai 
és Optikai Tanszékén a színlátással kap
csolatos kutatásokat végző csoport munká
ját dicséri. Szabó György szemorvos elő
adásában a klasszikus színlátásba nem illő 
elméleteket ismertette. A színingert a 
szemben egy gyökös E/Z (transz/cisz) 
izomerizációra vezeti vissza.

Tarczali Tünde és társai (Veszprémi 
Egyetem, Képfeldolgozási és Neu- 
roszámítógépek Tanszék) a LED-ek szín
visszaadási tulajdonságait ismertetve meg
állapították, hogy a korszerű fényforrások 
színvisszaadási tulajdonságainak jellem
zéshez elengedhetetlen a CIE színvissza
adási módszer felülvizsgálata. Bodrogi Pé
ter és munkatársai (Veszprémi Egyetem, 
Képfeldolgozási és Neuroszámítógépek 
Tanszék) előadásukban a memóriából tör
ténő színegyeztetés szórási ellipsziseit is
mertették. A délelőtti programot Ladunga 
Károly és Wenczel Klára gazdasági meg
fontolásokat sem nélkülöző előadása zárta, 
melyben egy új .színlátásvizsgáló tesztről 
számoltak be.

A délutáni programban a szimpózium 
résztvevőinek további lehetősége nyílt a 
Veszprémi Egyetem Képfeldolgozási és 
Neuroszámítógépek Tanszéken folyó szín
vonalas kutatómunka megismerésére. 
Schanda J. és társai, valamint Borbély 
Ákos és társai előadásaiban információkat
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kaptunk a LED-ek színingermérési alkal
mazásairól, Kránitz Balázs előadásában 
pedig a tristimulusos színingerméró' készü
lékek új, számítógépes szimuláción alapu
ló színképi illesztéséről. Illés Tibor érdekes 
előadása egy műszeres optikai probléma 
matematikai megoldását mutatta be. A fő
képpen műszerekkel kapcsolatos előadáso
kat Szabados Miklós spektrofotométerek
hez készült adatfeldolgozó szoftvert bemu
tató előadása egészítette ki, amely jobb le
hetőségeket biztosít a COMCOLOR spekt
rofotométer alkalmazására.

A szakmai eszmecserét is biztosító kávé
szünet után Johannes Haurtmann, aki a 
Datacolor cég képviselőjeként több évtize
de rendszeres résztvevője és kiállítója a 
szimpóziumnak, egy, az egész világra ki
terjedő, a színinformációk továbbítására 
alkalmas elektronikus kommunikációs 
rendszer felépítését és alkalmazását mutat
ta be. A mérőszámokkal jellemzett színek 
használata (megfelelően kiépített infra
struktúra esetén) nagyban megkönnyítheti 
a kereskedők, megrendelők és gyártók kö
zötti színinformáció cserét. Senki nem ké
telkedett, hogy ez már a jelen útja számos 
helyen, de, főleg nálunk, ebben az irány
ban még van mit fejlődni.

Az esti programban szerepelt a színokta
tás magyarországi helyzetével foglalkozó, 
a résztvevő érdeklődők nagy száma miatt 
téglalap alakúra sikeredett „kerékasztal” 
beszélgetés, amit kiegészítettek az e témá
ban készült poszterek. Szende Árpád vita
indítónak is nevezhető előadásában igen jó 
keresztmetszetét adta a „Színdinamika” 
címmel, a kecskeméti főiskolán termékter
vező hallgatóknak tartott gyakorlati szín
oktatásnak. Az ezt követő vita - melyet

Wenzel Klára, az oktatási bizottság elnöke 
vezetett - eredményeképpen a résztvevő, 
zömében színtan oktatással is foglalkozó 
kollégák megegyeztek egy olyan, az egyes 
szakterületek fogalmainak pontos megha
tározását tartalmazó összeállítás elkészíté
sében, ami nagyban hozzájárulhatna a 
színmérés és a színeskörnyezet tervezés te
rületén oktatással foglalkozók egységes, 
közös szakmai ismeretanyagának kidolgo
zásához.

A szimpózium utolsó napját Teresa 
Goodman asszony, a brit Nemzeti Fizikai 
Laboratórium (NPL) színingerméréssel és 
spektrofotometriával foglalkozó részlege 
vezetőjének előadása vezette be. Ebben ké
pet kaphattunk az intézetben folyó rendkí
vül sokrétű kutatási munkákról, ezeken be
lül a színmérés területén használatos kalib
rációs etalonok tulajdonságaival, valamint 
a megvilágítás és a rálátás szögének függ
vényében változó színmegjelenésű anya
gok mérésével kapcsolatos kutatásokról.

A nap hátralévő részében a hagyomá
nyoknak megfelelően a színtervezéssel 
foglalkozó kollégák számoltak be munká
ikról. Surányi Éva a színcsalád-harmóniák 
kialakítását mutatta be igen impresszív 
módon, szemet gyönyörködtető demonst
rációval. Mester Éva rendkívül szép fotók
kal illusztrált előadásában a színeknek az 
épített környezet vizuális arcának megőr
zésében játszott kiemelkedően fontos sze
repére mutatott rá.

A szimpóziumon először megtartott 
poszter szekció sikerét jelezte, hogy 14 
posztert mutattak be. Ezek közül 8 foglal
kozott a színoktatással. A bemutatott posz
terek elég jól reprezentálták, hogy jelenleg 
a felsőoktatásban milyen területeken és ho-

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2001. szeptember 28., október 26.)

Györgydeák Zoltán: 
Glikozil-amidok, -imidek és  

karbodiimidek előállítása 
glikozilimino-trimetil-foszfinokon 

keresztül

Az élő szervezeteket vizsgálva számos 
esetben találkozhatunk a fehérje-szénhid
rát kapcsolódás különböző típusaival. Erre 
példa a p-N-acetil-D-gliikőzamin és asz- 
paraginsav között, vagy az a-D-ribofura- 
nozil-glicinamidban megvalósuló amid kö
tés. A nemzetközi érdeklődés előterében 
van ilyen típusú kötések kiépítése, külön
böző biológiailag aktív glikopeptidek szin
tézise úgy kémiai, mint biokémiai módsze
rekkel. Az előadás első részében példákat 
láthattunk korábban már publikált módsze
rekre glikozil-amidok előállítására például

glikozil-aminok acilezése, vagy szililezett 
savamidok glikozilezése révén, de elvé
gezhető az amidkötés kialakítása glikozil- 
izotiocianátok és a kívánt savak között le
játszódó reakcióval, illetve glikozil-tioami- 
dok higanysó katalizálta átalakításával. Az 
utóbbi időben legelterjedtebb módszer a 
glikozil-azidokból különböző alifás, illetve 
aromás foszfinokkal történő glikozil-amid 
szintézis. Az előadás bemutatta a 
Staudinger-reakció módosításait, illetve az 
így előállított vegyületeket. így például kü
lönböző alkil-, illetve aril-foszfinokkal, el
térő oldószerekben végrehajtott reakciókat 
ismertetett az előadó, amelyek során a 
szerzők a hőmérsékletet is szisztematiku
san változtatták. A termékeket (glikozil- 
amidok, -imidek és -karbodiimidek) sokol
dalúanjellemezték és vizsgálták reaktivitá-

gyan történik a színtan oktatása. Tapasztal
ható volt, hogy e képzés meglehetősen he
terogén, pl. van, ahol a gyakorlat dominál 
kevés elméleti háttérrel és van, ahol gya
korlat egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz, 
csak elméleti előadások. Amint az -  a té
mához kapcsolódó -  kerekasztal megbe
szélésen megfogalmazódott, szükséges 
lenne kialakítani az alapismereteknek egy 
olyan egységes szemléletű és szóhasznála
tú törzsanyagát, amit a műszaki és a terve
zési területen oktatók egyaránt használhat
nának. Nagy érdeklődés mutatkozott a 
poszterek mellett a Veszprémi Egyetemen 
készülő multimédiás színoktatási CD iránt 
is, amit Kosztyán Zsolt mutatott be. Remél
jük, hogy a teljes program nemsokára az 
érdeklődők rendelkezésére áll.

A Szimpóziumhoz kapcsolódó kiállítá
son új színmérő készülékekkel és adatfel
dolgozó szoftverekkel ismerkedhettek meg 
a látogatók. Bár a kiállítók száma valami
vel kevesebb volt a szokásosnál, örvende
tes volt, hogy most is üdvözölhettünk új ki
állítót, a Coloroid Bt.-t, amelynek standján 
nemcsak a színtervezéshez kapcsolódó 
eszközöket, hanem színmérő műszert is 
bemutattak.

A tatai olimpiai edzőtábor ismét kelle
mes környezetet biztosított a rendezvény
nek. Kovácsáé Stahl Ágnes a Szimpózium 
zárszavában a fáradhatatlan szervező és a 
gondos háziasszony személyében egyaránt 
elégedetten köszönte meg a résztvevők, 
szervezők, előadók három napos ismeret
gazdagító munkáját, abban a reményben, 
hogy két év múlva hasonló sikerrel talál
koznak a színekkel foglalkozó szakembe
rek.

Csányi Sándor

sukat is. A kísérleti adatok tanúsága szerint 
a legjobb kitermelést, valamint a további 
átalakításokhoz kiválóan használható fosz- 
finimineket trimetil-foszfm alkalmazásá
val lehet kialakítani. A trimetil-foszfin 
mellett szól a reakcióelegy viszonylag egy
szerű feldolgozhatósága is. Az előadó rá
mutatott a trimetil-foszfinimidek többirá
nyú felhasználási lehetőségeire, illetve fel
villantotta néhány már előállított vegyület 
gyakorlati jelentőségét.

Zarándi Márta: A peptidek szerepe 
egyes geriátriai kórképekben

Az átlagéletkor kitolódásával párhuza
mosan növekszik egyes -  különösen az 
időskorra jellemző -  megbetegedések 
gyakorisága is. Ezek közé sorolhatóak 
egyes daganatos betegségek, valamint az 
Alzheimer-kór, melyek kialakulásában 
illetve kezelésében is központi szerepe 
van különböző peptideknek, peptid-
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származékoknak. Az előadás két részre 
tagolódott. Az első részben a rákos sej
tek fejlődését gátló GH-RH antago- 
nisták, míg a második részben az 
Alzheimer-kór kapcsán célba vett 
aggregációt gátló „béta sheet breaker” 
(BSB) peptidek tervezéséről, előállításá
ról és szerkezet-hatás vizsgálatairól szá
molt be az előadó.

A tumoros sejtek fejlődése, gát nélkü
li szaporodása is csak bizonyos növeke
dési faktorok jelenlétében valósulhat 
meg. Ezen faktorok termelődését közve
tett módon -  a növekedési hormon-ter
melődés (GH), felszabadulás szabályo
zásán keresztül -  befolyásolja az ún. nö
vekedési hormont felszabadító hormon 
(GH-RH). Ezt a szabályozási lehetőséget 
kihasználva a Szegedi Tudományegye
tem kutatói célul tűzték ki az irodalom
ban már ismert GH-RH antagonistánál 
hatásosabb vegyület szintézisét. Több
lépcsős szisztematikus változtatásokat 
eszközölve számos új peptidet állítottak 
elő, amelyek közül több igen hatásosnak 
és elhúzódó hatásúnak bizonyult in vitro 
és in vivő kísérletekben is, megnyitva a 
lehetőséget egy esetleges új terápia szá
mára.

Az előadás második felében egy típu
sosán időskori betegségről, az 
Alzheimer-kórról és kezelési lehetősé
geiről esett szó. A betegség kialakulásá
ban döntő jelentőségű az ún. amiloid 
prekurzor protein (APP), melyből enzi
mes hasítással képződő P-amiloid pep
tidek (PA) neurotoxikusak és aggregá- 
ciójuk amiloid plakkok kialakulásához 
vezet. A szerzők kísérletei arra irányul
tak, hogy a neurotoxicitás/plakk képző
dés kivédésére képes (funkcionális 
antagonistákat, illetve BSB peptideket) 
állítsanak elő. A PA különböző szekven
ciáit alapul véve, szisztematikus módo
sításokat hajtottak végre, számos rövi- 
debb peptidet állítottak elő, melyek kö
zül több származék az irodalomban leírt 
BSB peptidnél nagyobb mértékben gá
tolta a PA aggregációját, illetve kivédte 
a PA neurotoxikus hatásait in vitro és in 
vivő kísérletekben is.

Kemometria ’01 konferencia
(Pécs, 2001. október 3-5.)

Immár huszonkettedszer találkoztak a 
magyar kemometrikusok és a kemometria 
iránt érdeklődők, hogy az évi, rendszeres 
összejövetelen beszámoljanak legújabb 
eredményeikről. Ez alkalommal is sikerült 
külföldieket, osztrák, német, horvát, szerb,

mkl

Símig Gyula: Trifluormetil-csoport
által irányított reakciók

A panomifene (GYKI-13504, EGIS- 
5650) antiösztrogén hatású vegyület mé
retnövelésre alkalmas szintézisének ki
dolgozása során észlelt váratlan reakciók
ról, azok mechanizmusáról és szintetikus 
felhasználásáról számolt be az előadó. A 
panomifene trifluormetil-csoportot tartal
mazó építőelemeinek szintézise során ki
derült, hogy a trifluormetil-csoport sok
szor nem várt módon befolyásolja a reak
ciókat.

Új, az iparban is alkalmazható eljárást 
dolgoztak ki az a-trifluormetil-a-fenile- 
cetsav szintézisére. Ebből építették fel a 
panomifene triariletanol típusú prekur- 
zorát, amelyből a termék víz elimináció
jával nyerhető. Vizsgálták a trifluor
metil-csoport hatását az eliminációs re
akcióra és megállapították, hogy jelen
tősen befolyásolja a keletkező olefin E/Z 
izomer arányát. Felfedeztek egy trifluor
metil-csoport által irányított szemi- 
pinakol-átrendeződést, amely segítségé
vel a-trifluoracetil-diarilmetánokat lehet 
előállítani. Az előállított trifluormetil- 
csoportot tartalmazó építőköveket a 
gyógyszerkémiai szempontból érdekes
4-trifluormetil-izokinolinok előállítására 
is felhasználták. Megállapították, hogy a 
P-trifluormetil-csoport eltérően befolyá
solja a P-hidroxi-, illetve a P-metoxi-P- 
ariletilaminok Pictet-Gams gyűrűzárását, 
oxazolinokat, illetve izokinolinokat 
eredményezve.

Tuba Zoltán: Perifériás 
támadáspontú izomrelaxánsok 

szintézise

Az elmúlt három évtizedben a Richter Ge
deon Vegyészeti Gyár Rt. szteroidkutatói 
olyan vegyületeket állítottak elő, amelyek 
neuromuszkuláris blokkoló hatással ren
delkeznek. Ezeket a vegyületeket elsősor
ban sebészeti műtétek során használják fel, 
éppen ezért számos követelménynek kell 
megfelelniük. Az előadó áttekintést nyúj
tott azokról a kutatást meghatározó tulaj

orosz kutatókat meghívnunk, akik a konfe
rencia magas tudományos színvonalát is 
biztosították és közreműködésükkel láthat
tuk, hogy hol tart a világ.

Befejezve a korábbi évek törekvését, 
hogy „körbejárjuk” az országot, Veszprém,

donságokról, amelyekkel egy hatékony 
neuromuszkuláris blokkolónak rendelkez
nie kell. Ismertette a korábban előállított és 
terápiás alkalmazásra került hatóanyago
kat. Ezek közül a legjelentősebb a 
pankurónium-bromid volt, aminek hatását 
a molekulában lévő két acetil-kolin jellegű 
struktúra jelenlétével, valamint a 10A 
interónium távolsággal magyarázták.

Az előadásban a mintegy száz mono- 
és biszkvaterner amino-szteroid közül 
leghatékonyabbnak bizonyult vegyület, a 
3P, 17P-diacetoxi-2P, 16P-bisz(4,4-dime- 
til-1 -piperazinil)-5a-androsztán-dibromid, 
(pipekurónium-bromid, Arduan®), meta- 
bolitjainak, illetve potenciális és valósá
gos szennyezőinek szintéziséről hallhat
tunk. Szerkezet-hatás összefüggések fel
tárása érdekében további vegyületcso- 
portok szintézisére is sor került. Ezek 
közé tartoznak a kvaterner-aza-amino-v- 
együletek, a pankurónium-bromid és a 
pipekurónium-bromid olyan izomerje, 
amelyben csak az AB gyűrű anellációja 
tért el, valamint a pipekurónium-bromid 
„C-analógjai”. A szerzők megállapítot
ták, hogy nemcsak az acetil-kolin struk
túra jelenléte felelős a hatás meglétéért, 
de az interónium-távolság is változhat 
bizonyos határok között. Az eredmé
nyek összevetése után további két ve- 
gyületet állítottak elő: RGH-4201 és a 
klinikai vizsgálatra jelölt Sz-1677 (1- 
[17P -ace tox i-2P -(l,4 -d ioxa-8 -aza- 
sp iro [4 ,5 ]-dec-8 -il)-3a-h id rox i-5a- 
androsztán-16P-il]-l-(2-propenil)-pirr- 
olidinium-bromid).

(Az előadások kivonatai és a Bruckner 
termi előadások programja olvashatók az 
MTA Kémiai Osztály, Szerves és Bio
molekuláris Kémiai Bizottság honlapján a 
következő web oldalon: http://www.kfk- 
i.hu/~cheminfo/osztalv/bizott/bruckn- 
er/hruckner.htmn

Ligeti Melinda - Tugyi Regina

Budapest, Miskolc, Szeged, Debrecen után 
Pécs volt a mostani állomás. A helyi szer
vezők ügyesen készítették elő a találkozót, 
külön szeretném kiemelni Kovács Barna 
lelkes és szakszerű munkáját. Az egyetem 
a korszerűen hangosított és mindenféle ve
títéstechnikával felszerelt termet ingyene
sen bocsátotta a rendelkezésünkre. Mind
ezekért itt is szeretnék köszönetét monda
ni.

Szakmai törekvéseinket -  a korábbi
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évek tendenciájával összhangban -  a nyi
tás jellemezte. Nyitás a határterületek, ér
dekes alkalmazások felé. A kemometria 
ma már régen nem az, mint amit még tíz 
éve is emlegettek. Nem csupán statisztikai 
módszerek kémiai tárgyú alkalmazása, 
sokkal fontosabb a többváltozós adatérté
kelés, a szerkezet-hatás összefüggések 
vizsgálata, de beletartoznak a környezetvé
delmi alkalmazások és a gráfelmélet idevá
gó részei, a genetikus algoritmus vagy a 
mesterséges ideghálók is. Érthető', hogy 
ennyire szétágazó tematikát egy személy 
sem képes uralni. Ezért is volt szükség a 
külföldiek részvételére.

Az angol nyelvű eló'adásokat a konfe
rencia elejére csoportosítottuk. Sorukat 
Cserháti Tibor (MTA KKKI) megszokott 
színvonalú, nem szokványos előadása nyi
totta a főkomponens-elemzés problémáiról 
és lehetőségeiről. Ezután M. Holik profesz- 
szor (Brno) előadása következett, görbülő 
egyenesek iránytangensének számításáról. 
Majd K. Varmuza (Bécsi Műszaki Egye
tem) üstökösök közelében tömegspekt- 
rometriásan mérhető jelek feldolgozásáról 
és szimulációjáról tartott érdekfeszítő, is
meretterjesztő elemekkel is bővített elő
adást. Szünet után a szerkezet-hatás össze
függés szekcióban hangzott el N. Trinajstic 
(Zágráb) betegsége miatt munkatársa, S. 
Nikolic előadása a gráfelmélet egyik régi 
problémájáról, hogyan számíthatunk 
QSAR leíró változókat, ha heteroatom is 
jelen van a molekulában. Gutman profesz- 
szor (Kragujevác) is izgalmas témát vá
lasztott; a Randic-index általánosítását, a 
kitevőben szereplő „VT helyett más szá
mok szerepeltetését vizsgálta meg. Ezután 
két genetikus algoritmussal foglalkozó elő
adás következett W. Demuthé (Bécsi Mű
szaki Egyetem), aki változó kiválasztásra, 
és P. Zinné (Bochum), aki NMR jelek se
gítségével történő szerkezetazonosításra 
használta azt.

Másnap a környezetvédelmi szekcióval 
kezdtünk, Frumin professzor (Hidro-

meteorológiai Egyetem) Szentpétervár 
környéki folyók és a Ladoga-tó környezet
védelmi adatainak előrejelzéséről tartott 
előadást. Zenkevich professzor (Szentpé
tervári Egyetem) a Kováts-indexek izome
rek azonosításában betöltött szerepéről be
szélt. (Ezt a problémát nem lehet a szoká
sosan használt tömegspektrumokkal törté
nő szerkezetazonosítással megoldani.) 
Paksy László (Miskolci Egyetem) a Sajó 
folyó környezetvédelmi adatainak főkom- 
ponens-elemzéséről, Lengyel Attila (Mis
kolci Egyetem) a légkörszennyezők elem
zéséről, ózonkoncentráció előrejelzéséről 
adott elő. Héberger Károly (MTA KKKI) a 
Kováts-indexek hőmérsékletfüggését leíró, 
újfajta egyenlet értelmezéséről tartott elő
adást.

Ebéd után Szepesvári Pál (ELTE) elő
adása következett, egy érdekes, reprodu
kálhatatlan eredmény statisztikai vonatko
zásairól. Majd Kemény Sándor (BME) bi
lincselte le a hallgatóságot a módszerát
adás statisztikai problémáival. Horvai 
György (BME) a határfelületi rétegek tu
lajdonságainak szimulációjáról tartott elő
adást. Felinger Attila (Veszprémi Egye
tem) előadásának témája a kromatográfiás 
zajok szűrése, kromatogramok Fourier- 
transzformációja volt. Pap Tamás (Vesz
prémi Egyetem) előadásának a tárgya 
potenciometriás titrálási görbék (kevés 
pontból felépülő) adatfeldolgozási kérdé
sei és szimulációjuk volt. Rajkó Róbert 
(SZTE SZÉF) a más nyelvre lefordíthatat
lan „rangkórságról”, mátrixok és bonyolul
tabb adattömbök rang, ill. pszeudorang 
meghatározásáról tartott előadást.

Az élénk viták miatt az eredeti szoros 
program betarthatatlan volt, így a poszter 
szekcióra alig több mint fél óra jutott. Vé
gül is 14 posztert mutattak be a résztvevők, 
melyek a kemometriai adatelemzések na
gyon sokféle aspektusát ölelték fel, a Tisza 
vízminőségi adatainak csoportosításától 
kezdve a kromatográfiás adatelemzéseken 
át a papírgyári szennyvizek elemzéséig. A

XI. Membrántechnikai Konferencia
(Tata, 2001. október 11-12.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Membrántechnikai Szakosztálya és a 
MTESZ Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete Tatán rendezte meg a XI. 
Membrántechnikai Konferenciát. A hagyo
mányoknak megfelelően, az első napon 
plenáris előadások hangzottak el. 
Békássyné Molnár Erika (Szent István 
Egyetem) elnökletével először meghívott 
előadók beszéltek közérdeklődésre számot 
tartó témákról (Balogh Tamás, OM: „Tu
domány és technológiapolitika Magyaror
szágon”, és Botond György, KM: „A

szennyvízkezeléssel kapcsolatos jogi sza
bályozásra vonatkozó tervek”), majd 
Komáromy Péter (GIC): „Híg vizes szer
ves oldatok előkészítése víz alatti plazma- 
bontással” és Nagy Endre (Veszprém): 
„Anyagátadás kapilláris membránon” cím
mel tartott szakmai előadást.

A második napon az előadások két szek
cióban folytatódtak. Az egyik szekcióban 
Hideg Miklós (Zénón Systems Kft.) szak
mai irányításával a „Víz-, szennyvíz-keze
lés” témával kapcsolatos előadások hang
zottak el. Ralf Kriiger, a Hydranautics

legjobb poszter kihirdetésére a Villányban 
tartott borkóstoláson került sor. Varmuza 
professzor (Bécsi Műszaki Egyetem) a 
„Kémiai szerkezet hasonlósága a 
tömegspektrometriás hasonlósági keresés 
alapján” című poszterével nyerte meg az 
MKE által felajánlott pezsgőt.

A pénteki napra az ipari alkalmazáso
kat, minőségbiztosítási kérdéseket cso
portosítottuk. Nienhaus Rózsa (Münster) 
a klinikai vizsgálatok minőségbiztosításá
ról, ill. a statisztikai kiértékelések bukta
tóiról beszélt. Raisz Iván a tiszai cián- 
szennyezés miatt szomorú aktualitású ci
án-meghatározási módszereket kritikailag 
hasonlította össze. Forgács Eszter (MTA 
KKKI) kromatográfiás adatok főkompo- 
nens-elemzésével foglalkozott. Nemes 
László (MTA KK AKKL) lézerrel keltett 
szénplazmák emissziós spektroszkópiai 
módszerekkel történő vizsgálatáról adott 
elő. Végül Pokol György beszélt a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen indított minőségbiztosítási 
szakirányról.

A zárszóban a kemometriai konferencia 
szervezésének nehézségeiről beszélget
tünk, ismertettük, bemutattuk a Nemzeti 
Tankönyvkiadó által 2001-ben megjelente
tett Sokváltozós adatelemzés (kemometria) 
című tankönyvet, melyet kemometrikusok 
alkotóközössége írt. A konferencia teljes 
anyaga a hagyományoknak megfelelően, 
Rajkó Róbert jóvoltából, a Világhálón hoz
záférhető magyar és angol nyelven, címe: 
http://w w w .iate.u-szeged.hu/~raiko/ 
Kemometriai) 1/.

A konferencia zárása előtt szavazás kö
vetkezett, melynek eredménye az alábbiak
ban foglalható össze. 2002-ben kétnapos 
konferencián találkozunk, az előadások 
hossza 20 perc + 10 perc vita lesz. A hely
szín Tata, s az időpont: 2002. szeptember 
30. -  október 01. Találkozzunk Tatán, a 
Kemometria ’02-n!

Héberger Károly

GmbH München-Halwergmoos képvisele
tében, a jelentős biológiai aktivitású, oldott 
és szuszpendált állapotú szerves anyagot 
magas koncentrációban tartalmazó felszíni 
víz, vagy kommunális szennyvíz kezelésé
re az ún. „Low Fouling Technology” 
membránjait (LFC) mutatta be. Mivel a 
hidrofil tulajdonságú LFC membránokon a 
hidrofób karakterű szennyezők megtapa- 
dása csekély mértékű, megállapították, 
hogy a San Pasqual szennyvízkezelőben 
tesztelt membránokkal sikeres méretnöve
lés valósítható meg.

A Zénón Systems Kft., a Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, to-
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vábbá a Szent István Egyetem Élelmiszer
tudományi Kar fiatal PhD hallgatói (Floch 
Judit, Szőke Szabolcs, Máriás Katalin) lel
kesen, egyúttal figyelemre méltó szakmai 
hozzáértéssel mutatták be és értékelték ku
tató munkáik eredményeit, amelyek vizek 
arzénmentesítésével, tenzidek eltávolításá
val, membránok ionáteresztésével foglal
koztak. Kicsi Gábor a Zénón szakértője a 
világszerte újdonságnak számító, hordozó 
nélküli, bemerülő membrán bioreaktoros 
technológiával elért legújabb szennyvíz- 
tisztítási eredményekről számolt be.

A másik szekcióban Hodúr Cecília (Sze
gedi Tudományegyetem, Élelmiszeripari 
Főiskolai Kar) vezetésével az „Egyéb 
membrános alkalmazásokkal” elért ered-

György Andrea: Dioxinok analitikája és a 
csökkentésükre irányuló technológiák 
fejlesztési irányai
Isaáik György - Kovács Imre - Petró József: 
Nagy szulfid- és merkaptántartalmú

mények kerültek bemutatásra. A Szent Ist
ván Egyetem Élelmiszeripari Műveletek és 
Gépek Tanszékének hallgatói (Jesus Móra, 
Kőris András) előadásaikban az alkoholok 
pervaporációs viselkedésével, valamint nö
vényolaj szűrésnél a membrán kondicioná- 
lási körülmények változtatásával járó, gya
korlati problémákkal összefüggő tapaszta
lataikat ismertették.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Áramlástani Tanszék mun
katársa a membrán felületén jelentkező 
koncentráció-polarizáció számítógépes 
modellezésével foglalkozott. Eszterle Ma
liid, a Cukoripari Kutató Intézetből, a cu
korgyári levek sótartalmának csökkentésé
re laboratóriumi méretben sikeresen alkal-

finomítói szennyvizek ártalmatlanítása. 
MÓL - OX eljárás
Briicher Ernő - Matkó János: 
Ritkaföldfém(III)-komplexek alkalmazása 
az orvosi diagnosztikában és terápiában

mázott elektrodialízises kísérleti eredmé
nyeit mutatta be. Hadik Péter, a KE 
MÜKKI előadója a királis vegyületek (bio- 
cidek, gyógyszerek) enantiomerjeinek el
választására alkalmazta a membrán
szeparációt. Végül a SZTE SZÉF kutató- 
csoportból Hodúr Cecília a hőérzékeny pa
radicsomlé sűrítésére a konvencionális be- 
párlók helyett a hiperszűrés alkalmazásá
nak lehetőségét és eredményeit szemléltet
te.

A konferencia hivatalos zárása és a jóízű 
ebéd elfogyasztása után a membránok ku
tatásával, alkalmazásával elkötelezetten 
foglalkozók baráti búcsúzkodásával ért vé
get a kétnapos szakmai találkozó.

Szabó Petemé -  Bélafiné Bakó Katalin

Simándi Béla - Sawinsky János: 
Ellenáramú keverő-ülepítő extraktor vizs
gálata és méretezése
Marton Aurél: Egyensúlyi modellek a 
hidroszféra kémiájában 
Tuba Zoltán és társai: Szteránvázs vegyüle
tek kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon 
Rt.-ben II. (e számunkból kimaradt)

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 11. szám, 2001. novem
ber)

Berger Ferenc és Dékány Imre: A több
réteges adszorpció leírása biner elegyek- 
ben. Termodinamikai potenciálfüggvények 
számítása a rácsmodellel 

Farkas András és Dékány Imre: Szerves 
szennyezők interlamelláris adszorpciója 
organofilizált montmorillonit-adszor- 
bensen

Gilányi Tibor, Mészáros Róbert és Varga 
Imre: Kationos-anionos kettős tenzidsók 
adszorpciója levegő/víz határfelületen 

Gilányi Tibor, Varga Imre, Mészáros Ró
bert, Filipcsei Genovéva és Zrínyi Miklós: 
Ionos tenzidek kölcsönhatása polimer 
mikrogélrészecskékkel 

Dékány György, Csóka Ildikó és Erős 
István: Liposzómák és neutrális polimerek 
kölcsönhatásának vizsgálata; a stabilizálás 
hatása a hatóanyag-leadásra 

Könyvismertetés
Hírek. Emlékezés Zsakó János profesz- 

szorra

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 12. szám, 2001. decem
ber)

Simon Helén, Kassai Csaba, Madarász 
Zoltán, Fogassy Elemér és Kozma Dávid:

Enantiomerkeverékek királis ágens nél
kül történő enantiomerdúsításának vizs
gálata

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elekt
rokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleten,
XIX.

Varga Margit és Kőrös Endre: Halogenid- 
ionok hatása az aromás bromátoszcillá- 
torokra

Keglevich György, Fekete Melinda, 
Chuluunbaatar Tungalag, Dobó András, 
Böcskei Zsolt és Tőke László: Egyszerű 
módszer gyűrűs vinilfoszfin-oxidok ket- 
tőskötésének redukciójára borán-dimetil- 
szulfid-reagens felhasználásával

Keglevich György, Fekete Melinda, 
Chuluunbaatar Tungalag, Dobó András, 
Harmat Veronika és Tőke László: Egy új 
reakció: gyűrűs foszfinoxidok átalakítá
sa foszfonboránná egylépéses reakció
ban

Forintos Henrietta, Keglevich György, 
Keserű György Miklós, Szöllősy Áron, 
Ludányi Krisztina és Tőke László: 1- 
(2,4,6-tri-izopropil-fenil-)3-metil-2,5- 
dihidro-lH-foszfol-l-oxid szelektív átala
kításai gyűrűbővítési reakciókban

2001. évi név- és tárgymutató

Műanyag é s  Gumi

(38. évfolyam, 10. szám, 2001. október)
Dr. Kucsma János: Minőség, megbízha

tóság, innováció -  Bemutatkozik a Pann- 
union Csomagolóanyag Kft.

Siitterlin, Wolfgang: A műanyagipar 
helyzete a K 2001 szakvásár előtt 

Karacs Gábor: Kétkomponensű 
fröccsöntött polipropilén próbatestek 
vizsgálata II. A mag-héj határfelületen 
létrejövő transzkristályos szerkezet bizo
nyítása

Zsidai László; dr. Kalácska Gábor; K. 
Vercammen; K. van Acker; J. Meneve; P. 
de Baets: Műszaki műanyagok súrlódása 
és kopása gyémántszerű karbonbevonaton 
és acél felületen mérve I.

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 11. szám, 2001. november) 
Buzási Lajosné: A Budatranspack cso

magolási kiállítás tapasztalatai I.
Halász László; Rácz Zsolt; dr. Gaál 

János: Kompozit szerkezeti elem számí
tógéppel segített tervezése és méretezé
se

Százdi László; Gulyás János; dr. Pukánsz- 
ky Béla: Anódosan oxidált szénszálak felü
leti jellemzőinek vizsgálata

Weiller, Manuel: A multimárka stratégia 
a gumiabroncs-ágazatban 

dr. Palotás László: A kis, „független” 
magyarországi gumigyártók és a multik -  
avagy az illúziók halála 

dr. Kalácska Gábor: Merre tart a poli
mer tribológia? Gondolatok a II. Triboló- 
giai Világkonferencia kapcsán 

Zsidai László; dr. Kalácska Gábor; Ver- 
camenn, K.; van Acker, K; Meneve, J.; de 
Baets, P: Műszaki műanyagok súrlódása
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és kopása gyémántszerű karbonbevonaton 
és acél felületen mérve II.

Membrántechnika

(5. évfolyam, 4. szám, 2001. december) 
Megemlékezés Zsigmondy Richárdról 
XI. Membrántechnikai Konferencia, Tata 
Filtration + Separation 
Nekrológ -  Gyó'ry József 
Membrán tudomány és technológiák 

Közép- és Kelet-Európábán 
Hírek, tallózó
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 10-11. szám, 2001. októ
ber-november)

Az elnökségi ülésen döntően a környe
zetvédelemről volt szó

Környezetvédelmi Konferencia 
A Környezetvédelmi és Biztonság- 

technikai Bizottság 2001. évi munkájá
ról

A MAVESZ Vám- és Kereskedelempo
litikai Szakmai Állandó Bizottságának 
munkájáról

A hónap körkérdése: A jelen körülmé
nyek között hogyan ítéli meg saját vállala
tának piaci és fejlődési lehetőségeit?

TDI üzemavató ünnepség a 
BorsodChem Rt.-nél 

A kémia tanítása új szemlélettel 
Beszédes múlt. Szemelvények a „kémia 

kísérletezve” oktatás kezdetéről a Selmec
bányái Bányászati Akadémián 

Vegyipar és társadalom 
Magyar Műanyagipari Szövetség. Buda- 

transpack 2001 
Hírek a vegyiparból

Korróziós Figyelő

(41. évfolyam, 5. szám, 2001.)
Dr. Kovács Klára (1924-2001)
Antal Árpád: A tűzihorganyzott beton

acél alkalmazásának gyakorlati tapasztala
tai

Seidl Ágoston: Beton nagynyomású vi
zes tisztítása-bontása 

Bíróné Szilágyi Erzsébet -  Turnémé 
Tomena Olga: Ipari szennyvízkezelők kor
rózióvédelme

Magyar Lajos -  Fortuna László: Nagy 
volumenű csőhídi rendszerek állapotvizs
gálata, rekonstrukciója 

Oláh Zoltán: Gépipari csövek és csőkö
tegek térgeometriai vizsgálata

S. E.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző szám unkban Görög Sándor „ Szem elvények a R ichter G edeon Rt. analitikai kutatási eredm ényeiből” 

cím ű közlem ényének [M agy. Kém . Lapja, 56, 445 (2001)] 2. és 3. ábráit h ibásan je len te ttük  m eg. A szerzőtől 
és olvasóinktól e lnézést kérve az alábbiakban közöljük a helyes ábrákat.

2. ábra. A totálszintézis egyéb lépéseiből származó szennyezések 3. ábra. Oxidativ bomlástermékek

A szerkesztőség
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Vállalati ranglisták...

A világ legnagyobb vállalatainak ranglistái 
2001. júliusban jelentek meg a 
BusinessWeek-ben (Global 1000) és aFor- 
tune-ben (Global 500).

A Business Week a piaci érték (azaz a 
2001. május 31-ei részvényárfolyam és a 
részvényszám szorzata) alapján készíti ez
res listáját, amelyen az első helyre ezúttal is 
a General Electric került (487 MrdUSD). 
Az első száz között végeztek még a követ
kező vegyipari profilú cégek (zárójelben a 
helyezés, majd a piaci érték MrdUSD-ben): 
Exxon Mobil (3.,307), Pfizer (4..271), 
Royal Dutch/Shell Group (8.,217), BP 
(9.,200), GlaxoSmithKline (15.,169), 
Merck (16.,167), Johnson and Johnson 
(21.,135), Novartis (27.,110), TotalFinaElf 
(28.,108), Bristol-Myers Squibb (29.,106), 
Eli Lilly (35.,95), Procter and Gamble 
(39.,84), AstraZeneca (40.,83), Roche Hol
ding (56.,67), Pharmacia (64.,63), Chevron 
(66.,62), Aventis (71.,58), ENI (84.,51), 
DuPont (90.,48). A hetilap külön közli a 
feltörekvő piacok kétszázas jegyzékét, 
amelyen Közép-Európából három lengyel 
(Telekomunikacija Polska, Bank Pekao, 
PKN Orlen), két cseh (Cesky Telecom, 
Ceske Energeticke Zavody) és egy magyar 
vállalat (MATÁV) szerepel (a tavaly helye
zést szerzett MOL most kimaradt).

A Fortune a 2000. évi bevételek alapján 
adja meg az ötszáz legnagyobb társaságot, 
amelyet az ExxonMobil vezet (210 
MrdUSD). Az első százban szerzett még he
lyet (zárójelben a helyezés és a bevételek 
MrdUSD-ben): Royal Dutch/Shell Group 
(6., 149), BP (7., 148), General Electric 
(8., 130), TotalFinaElf (14., 106), Texaco 
(51.,51), Chevron (60.,48), ENI (69.,45), 
RepsolYFP (80.,42), PEMEX (81.,42), 
Merck (88.,40). Az ötszázas jegyzékbe 10 
vegyipari társaság (csökkenő sorrendben 
BASF, DuPont, Bayer, Dow Chemical, 
Norsk Hydro, Mitsubishi Chemical, Akzo 
Nobel, Henkel, ICI, Asahi Kaséi), 29 kőolaj- 
finomító (ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, 
BP, TotalFinaElf, PDVSA, Texaco, 
Chevron, Sinopec, ENI, RepsolYFP stb.), 13 
gyógyszercég (Merck, Pfizer, Johnson and 
Johnson, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers 
Squibb, Novartis, Aventis, Pharmacia, 
AstraZeneca, Roche Group, American 
Home Products, Abbott Laboratories, Eli 
Lilly), 3 gumiipari (Bridgestone, Michelin, 
Goodyear Tire), és 2 kozmetikai társaság 
(Procter and Gamble, L’Oreal) szerepel. A 
cégszám alapján Európa reprezentációja a 
jegyzéken a „vegyiparban” kifejezetten jó 
(70%), a kőolaj-finomításban 20%-os, a 
gyógyszeriparban 38%-os, a gumiiparban 
33%-os és a kozmetikumoknál 50%-os.

A Fortune a Global 500-ra iparági meg

térülési adatokat is publikál, ill. ilyenek 
számítására is módot ad. A számított ROA 
(Retum on Assets = vagyonarányos nyere
ség) és ROR (Retum on Revenues = bevé
telarányos nyereség) átlagok azt mutatják, 
hogy a legnagyobb forgalmú minősített tár
saságok képezte vegyipari ágazatok csak
nem mindegyike - a gumiipar kivételével - 
átlagon felüli hozamokat nyújtott 2000- 
ben. A vegyipari ágazatok csökkenő ho
zamsorrendben (zárójelben az átlagos ROA 
és ROR értékek): gyógyszeripar (11,5; 
15,1) szappan-kozmetika (9,4; 8,6), kőolaj
feldolgozás (8,2; 7,1), nehézvegyipar (4,3; 
4,8), gumiipar (1,2; 1,2); a Global 500 átlag 
1,5, ill. 4,7 % volt. A gyógyszeripar kima
gasló hozamát csak néhány ágazat (félveze
tők, számítógépes szolgáltatás és szoftver) 
múlta felül. (Forrás: BusinessWeek July 9, 
2001. p. 51.; Fortune July 23, 2001. p. 96.)

...é s  éves vezetői jövedelmek

Az összes jövedelem jegyzéket (amely a fi
zetésen kívül magában foglalja a rövid- és 
hosszú távú ösztönzőket is) Jack Welch, a 
General Electric (GE) most visszavonult 
elnök-vezérigazgatója vezeti 125 MUSD- 
vel. Az élmezőnyben, de tőle messze lesza
kadva a GE vezérigazgató-helyettesei 
(13-28 MUSD), a Honeywell főnökei 
(16,5 MUSD), és a Procter & Gamble nyu
galmazott vezérigazgatója (15 MUSD) kö
vetkeznek. A 10 MUSD-n felüli jövedel
műekhez még a Ferro cég elnök-vezérigaz
gatója csatlakozik (13 MUSD). (Forrás: 
Chemical Week, August 22, 2001. p. 19.)

Egy vezérigazgató kiválasztása

Jack Welch, a General Electric (GE), a 
világ legnagyobb vállalatának elnök-ve
zérigazgatója 2000 végén a társaság tulaj
donában levő tévétársaság műsorában be
mutatta utódját Jeffrey Immelt, a társaság
hoz tartozó egyik vállalat vezérigazgatójá
nak személyében. A kiválasztás három 
szempontból is figyelemre méltó. Nagy az 
új vezető felelőssége, hiszen Welcli (aki 
egyébként PhD fokozatú vegyészmérnök) 
eleddig példátlan sikereket ért eddigi 20 
éves regnálása alatt, a GE piaci értékét 
megharmincszorozta, eredményét negyed- 
évről-negyedévre folytonosan növelte, és 
legendás, a Wall Street-en pótolhatatlan
nak tartott vállalatvezető. Az USA-ban 
2000-ben több neves cég (Lucent, Coca- 
Cola, Xerox, Procter & Gamble stb.) ve
zérigazgatójának kiválasztása is sikertelen
nek bizonyult. Végül, maga a kiválasztás 
folyamata rendkívüli és feltétlen tanulsá
gos. Az alábbiakban a GE új vezérigazga
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tójának kiválasztási folyamatát ismertetjük 
a sajtóban megjelent hírekre támaszkodva.

Welch 1981-ben vette át a GE vezetését 
és utódlásának kérdését először 1994 júni
usában vetette fel a GE Igazgatóság Me
nedzsment Fejlesztési és Kompenzációs 
Bizottság ülésén. Ez alkalommal 24 jelöl
tet nevezett meg három csoportban. Az el
ső csoportban a GE legnagyobb üzleteit 
vezető 7 személy szerepelt, mint „nyilván
való utánpótlás”, ők vezetői pozíciójuk mi
att lettek jelölve és egyikük sem szerepelt a 
végső három befutó között. A második 
csoportba 4 vezérigazgató-helyettest sorol
tak, mint „versenyzőket”, de ők sem kerül
tek a befutók közé. A harmadik csoportba 
(„szélesebb konszenzusú utánpótlás”) to
vábbi 13 olyan személy került, akikre, mint 
sikerorientált vezetőkre Welch felfigyelt, 
ez a csoport adta végül a győztest. A listán 
szereplők (férfiak és nők) egyikével sem 
közölték, hogy a lehetséges utódok között 
szerepelnek, bár bizonyára erre többen rá
jöttek.

A következő négy évben Welch igyekezett 
a lyukakat betömni ajelöltek önéletrajzában 
és munkahelyváltásokkal egyben tesztelni is 
képességeiket. A tehetség-építési (személyi
ségfejlesztési) folyamat igazodott a GE üzle
ti céljaihoz, a vezetőktől eredményeket vár
tak el minden poszton. Számosán kerültek a 
mozdonyokat gyártó „Szállítási rendszerek” 
élére, ahol folyamatos egyezkedésre kény
szerültek a kormányokkal, szakszervezetek
kel, önkormányzatokkal, és a termékeiket 
gyártókkal. Welch törekedett arra, hogy az 
Igazgatóság tagjai megismerjék a vezető je
löltek emberi oldalát, ezért számos találko
zási lehetőséget szervezett. Ilyenek voltak az 
áprilisi golfpartik, amelyeket vacsora köve
tett, a decemberi igazgatósági ülés előtti es
tély, amelyekhez Welch személyesen alakí
totta ki a golfnégyeseket és az ülésrendet. 
Bátorította a jelölteket, hogy az ő megkerü
lésével személyesen forduljanak az igazga
tósági tagokhoz, ha annak szükségét érzik. 
Az igazgatósági tagok benyomásaikat a de
cemberi igazgatósági üléseken vitatták meg, 
ahol Welch és az „Emberi erőforrások” fő
nök részletes áttekintést (teljesítményértéke
lést) adott 20-30 személyről, köztük a jelöl
tekről is. Ilyenkor Welch -  biztonsági okok
ból - kézírásos jegyzeteire támaszkodott. To
vábbi nagy mélységű áttekintésekre került 
sor júniusonként a kiválasztásért felelős Me
nedzsment Fejlesztési és Kompenzációs Bi
zottság ülésein. A jelöltekkel való ismerke
dés részeként 1996-97-ben a Bizottság -  
Welch nélkül -  látogatásokat tett a jelöltek 
által vezetett üzleteknél és megtévesztésül
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más helyeken is. A látogatás valódi okát nem 
hozták a jelöltek tudomására és teljesen rá
juk bízták azt, hogy kikkel jelennek meg, és 
miről beszélnek. A Bizottság tagjai azt fi
gyelték, hogy a jelölt hogyan reagált, ho
gyan működött együtt másokkal, milyen volt 
a beszámoló, milyenek a munkatársai, mi a 
stratégiájuk, elégedettek-e a szervezetükkel.

Az 1997. decemberi igazgatósági ülésen 
a jelöltek számát nyolcra csökkentették. 
Hat hónappal később, az 1998. júniusi igaz
gatósági üléssel kezdetét vette a végjáték. 
Mindegyik jelöltet pozíciójában hagyták, és 
tevékenységüket figyelték. Welch először 
hozta nyilvánosságra nyugdíjba vonulásá
nak pontos dátumát, a 2001. április közgyű
lést (ekkor töltötte be 20. évét a GE vezér- 
igazgatójaként), ez pedig szükségessé tette, 
hogy az utódlást 2000 őszén bejelentsék. 
Welch 2000 közepén megnevezte három 
utódjelöltjét (Immelt, McNerney és Nardel- 
li), amit a Wall Street nagyon kedvezően 
fogadott. A Wall Street az üzenetet úgy ér
telmezte, hogy „itt a három utódjelöltünk, 
akikből választunk, vannak a háttérben ve
zetőink, és megmondjuk, ki a legjobb”. A 
Menedzsment Fejlesztési és Kompenzációs 
Bizottság tagjai 2000 júliusában -  hosszú 
megbeszélések után - nagyjából egyetértés
re jutottak az utód személyéről, Immeltről. 
Ezután még további négy hónap telt el a 
nyilvánosságra hozatalig.

2000. október végén a GE megvette a 
Honeywellt (45 MrdUSD-ért) és Welch be
jelentette, hogy 2001. áprilisa helyett év vé
géig marad az átvételi ügyek felügyeletére, 
de utódjának nevét 2000 végéig nyilvános
ságra hozza (a GE-Honeywell fúzió az EU 
Versenybizottság 2001. július elejei elutasí
tása miatt végül meghiúsult, Welch ezzel a 
kudarccal távozott a GE 2001. szeptember 
7-ei igazgatósági ülésén). A következő 
igazgatósági ülésen Welch informálisan fel
kérte az igazgatósági tagokat, hogy egyen
ként adják meg rangsorukat az utódra. A 
kétórás napirend végén Immelt volt a nyer
tes. Welch nem kért formális szavazást, csu
pán azt, hogy fontolják meg választásukat.

Welch a nyilvánosságra hozatalt a Hála
adás hétvégéjére tervezte, mert akkor az 
emberek saját családi ügyeikkel vannak 
elfoglalva (és Floridában folyt az elnök- 
választási szavazatok újraszámlálása). A 
Hálaadás előtti napon felhívta a Menedzs
ment Fejlesztési és Kompenzációs Bizott
ság tagjait azzal, hogy egy nappal később 
telefoni igazgatósági ülést kíván tartani az 
utód megnevezésére. A Bizottság tagjai 
egyhangúan támogatták Immelt jelölését. 
A következő napon (pénteken) az Igazga
tóság is egyhangúan támogatta Immelt 
személyét. Aznap délután Welch meghív
ta Immeltet, hogy családjával töltse nála 
az estét. Ehhez Immeltnek - a titoktartás

érdekében álnéven - Dél-Karolinából 
Palm Beachbe kellett repülnie. Welch és 
utódja együtt töltötték a szombatot is. 
Welch vasárnap -  a pilótával a beszállás 
után közölve az igazi úticélt - személye
sen kereste fel a két vesztest, McNerneyl 
és Nardellit, hogy közölje velük a szá
mukra rossz hírt. Igaz ugyan, hogy koráb
ban emberek százainak mondott fel telje
sítményproblémák miatt, de most két ki
váló munkatársával kellett közölnie rossz 
hírt. Hétfőn Welch nyilvánosságra hozta 
az utód személyét.

A két vesztes - természetesen -  elhagy
ta a GE-t. A végső három jelölt a világ 
legkeresettebb főnökévé vált, így a vesz
tesek egy héten belül elhelyezkedhettek. 
A GE-nél tanultak vonzóak mások számá
ra is, de -  amint egyikük, Nardelli -  
mondta, mindenkor tiszteletben kell tarta
ni és figyelemmel kell lenni az új vállalat 
kultúrájára, a társaság és az alkalmazottak 
büszkeségére is.

Nyitva maradt a kérdés, hogy miért 
Immeltet választották. A szóbeszéd sze
rint ebben szerepet játszott viszonylag fi
atal kora (a GE hosszabb távra szeretne 
főnököt), az, hogy közkedvelt vezető és 
képesnek látszik arra, hogy megtartsa a 
GE távozási kísértésnek kitett vezetőt, va
lamint, hogy a hírek szerint a legexpanzí
vabb gondolkodást mutatta.

2001. szeptember 7. után - Welch távo
zását követően - Jeffrey Immelt vezérigaz
gató a General Electric elnöke is.
(Forrás: Fortune, January 8, 2001. p. 42.; 
Chemical Week, July 18, 2001. p. 5.)

Eladó az S Zorb gázolaj kénmente
sítő technológia

10 ppm alatti kén tartartalmú gázolaj állít
ható elő 460-2 400 ppm-es kéntartalmú 
alapanyagból a Phillips Petroleum S Zorb 
eljárásával. A hidrogénnel kevert gőzfázi
sú alapanyag a fluid ágyas reaktor alján 
lép be, és a katalizátorágyon áthaladt gőz
áramból oldószer távolítja el a kénvegyü
leteket. Az oldószert pneumatikus transz
ferrel on-line regenerátor egységbe viszik 
és regenerálják. A Phillips 2001. negyedik 
negyedévére tervezte folyamatos pilot 
üzemének indítását Bartlesville-i (USA) 
kutatóközpontjában. A technológia li- 
cenc-kész állapotban van. (Forrás: Euro- 
pean Chemical News, 24-30 September 
2001. p. 46.)

Új technológia szén nanocsövek 
előállítására

A japán Showa Denko K.K. termikus ké- 
miai-gőz-lerakódásos (CVD) eljárásával 
200 g/h mennyiségben állítható elő a szén

nanocső. Az előállítást 200 mm-es átmérő
jű folyamatos pilot reaktorban végzik. A 
kobalt-klorid vizes oldatából és a komplex 
formáló közegből álló katalizátor prekur- 
zort beporlasztják a reaktorba a hidrogén
nel és a benzollal együtt 1 200 °C-on. A 
kolloid állapotú kobalt-klorid nanoméretű 
kobalt fém részecskékké redukálódik, 
amelyeken szén nanocsövek képződnek. A 
nanocsövek szintézise után az anyagot új
ramelegítik 1 200 °C-ra, eltávolítják a kát
rányt, majd felmelegítik 2 800 °C-ra a ter
mék grafittá alakításához és a maradék ka
talizátor szublimációs elválasztásához. A 
csöveket az amorf szén 350 °C-on, réz-klo- 
rid katalizátor jelenlétében történő oxidáci
ójával finomítják. A katalizátor maradékot 
sósavas mosással távolítják el, és a termé
ket centrifugálással nyerik ki. A kapott 
szén nanocsövek átlagos átmérője 10- 
40nm közötti a termelési feltételek függvé
nyében. Hidrogén abszorciós anyagként, 
anódként használhatják fel. (Forrás: Chem
ical Engineering, August 2001. p. 19.).

Vállalkozás fullerének termelésére

A Frontier Carbon Corporation (a Mitsubi
shi vállalkozása) 2002 elejétől be kívánja 
indítani a fullerének nagy volumenű gyár
tását. A termelés 2004-re évi 1 500 t-át ér
ne el, ami a várakozások szerint a 
fullerének mostani árát tizedére-századára 
csökkentené. A termelési folyamatban a 
Fullerenes International Corporation 
fullerén szabadalmát, a MIT által kifejlesz
tett láng-bázisú technológiát, valamint a 
Mitsubishi folyamatrendszer tervezési és 
fullerén elválasztási eljárását alkalmazzák. 
(Forrás: European Chemical News, 24-30 
September 2001. p. 46.)

Biotermék fejlesztés az USA-ban

Az USA Energiaügyi Minisztériuma a kö
vetkező 3-5 évben 30 MUSD-t fog befek
tetni 11 olyan projektbe, amelyek mező- 
gazdasági anyagokból és más természetes 
hulladékokból vegyi termékeket, műanya
gokat stb. állítanak elő. Az alapot a bioter
mékek egyetemi oktatásának beindítására 
is felhasználják. A projektek jó része társ
finanszírozással valósul meg, a partnerek 
között van a Dow Chemical, az Ashland és 
a Cargill Dow. A támogatásban részesülő 
projektek között szerepelnek a követke
zők: a ricinusmag olaj műanyaggá és a szó- 
jamag ragasztóvá alakítása, a kukoricaszár 
kereskedelmi feldolgozása és hasznosítása, 
fejlett membrános elválasztási technológia, 
új takarmány betakarító és tárolási techno
lógia, szemoptimalizálás a biotermék fel
dolgozáshoz. (Forrás: European Chemical 
News, 24-30 September 2001. p. 46.)
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Termikus oxidáció szervesanyag- 
tartalmú szennyvizek kezelésére

A svéd Chematur Engineering AB Aqua 
Crítox szuperkritikus vizes oxidációs eljárá
sát fogja alkalmazni egy brit vegyi üzem 
2002 júniusától 3 m3/h mennyiségű 
60-100 ezer KOI (kémiai oxigén igény) ér
tékű vizes hulladék áramának kezelésére, 
így 20 KOI értékű vízáramot kapnak. A ke
zelés során a hulladékáramot 25 MPa nyo
máson és 400 °C hőmérsékleten reaktorba 
vezetik, amelybe a szuperkritikus vízben 
nagyon oldékony oxigént vezetnek. Az oxi
dáció során felszabaduló hő a hőmérsékletet 
600 °C-ig növelheti. A mindössze 30-90 s- 
os tartózkodási idő elegendő a szerves ve- 
gyületek szén-dioxiddá, nitrogénné és vízzé 
alakításához és nincs szükség további gáz
tisztító lépésekre. A Chematur Eng. képvi
selője szerint az eljárás versenyképes az al
ternatív kezelési módszerekkel.

A finn Conox Ltd. koncentrált hulladék
áramok termikus oxidációs kezelésével 
közel 100%-os KOI csökkentést tud elér
ni. Az oxidáció 1 MPa nyomáson megy 
végbe egy vízzel töltött nyomásálló 
edénybe merített reaktorban. Az előmele
gített hulladékot a reaktor tetején levő 
égőhöz nyomják, ahol nagynyomású oxi
génnel atomizálják 1 200 °C felett elégő 
részecskékké. A szerves vegyületek szén
dioxiddá és vízzé alakulnak, míg a szer
vetlen vegyületek a vízzel hűtött falakon 
olvadt salak formájában jelennek meg. A 
salak belehullik a nyomás alatti forró vi
zes edénybe. A beruházási költség (1 
MUSD/1 800 kg 0 2/h) a kompakt terve
zés miatt jelentősen kisebb a hagyomá
nyos égetőkénél. Az első kereskedelmi 
egységet 2002-ben tervezik üzembe he
lyezni. (Forrás: Chemical Engineering. 
August 2001. p. 21, 19.)

Újítások a sósavgyártásban

A német SGL Acotec olyan porózus égőt

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171  
Telefax: 335-3561  

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141  
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353  
Telefax: (23) 354-009

mkl

készített, amelyben a láng kerámia gömb 
töltelékes ágyban ég, ezáltal az égéskam
ra teljes magassága csupán negyede a 
nyílt lángos égőkének, továbbá a klór tö
kéletesen elég nagyon kis hidrogén feles
legnél és összességében a sósav termelé
si költsége jelentősen kisebb a hagyomá
nyos égőkéhez képest. Az első, 30 t/nap 
sósav kapacitású prototípust egy német 
vegyi üzemben még 2001-ben tervezték 
üzembe helyezni.

Ugyancsak az SGL Acotec jelentette 
be a klórnélküli egylépéses sósav és nát- 
rium-hidroxid gyártási eljárást. Az SGL 
eljárása hidrogén fogyasztó anódot hasz
nál egy négykamrás elektrodialízis egy
ségben, amely 4,05 V-on és 3 kA/m2 
áramsűrűség mellett üzemel. Vizes 
NaCl-t táplálnak be az egyik kamrába és 
a víz katód melletti reakciója során 
NaOH és H2 keletkezik. A hidrogént el
választják a nátrium-hidroxid oldattól és 
a hidrogén-fogyasztó anódhoz vezetik, 
ahol H+-szá oxidálódik és a Cl'-szal rea
gálva HCl-t képez. A folyamat során ke
letkező hőt vákuum alkalmazása mellett 
a HC1 töményítésére használják, a kapott 
HC1 termék legalább 33 %-os. Az eljá
rást pilot üzemben már kipróbálták. Az 
SGL szerint 1 m2 felületű membránnal 
6,7 kg/h 33%-os HC1 és 10 kg/h 25%-os 
NaOH gyártható, ehhez 12 kW teljesít
mény szükséges. A társaság napi 2 kt 
HC1 előállítására alkalmas eljárást dol
goz ki. (Forrás: Chemical Engineering. 
August 2001. p. 21.)

deon Rt. (42.), Procter & Gamble Hunga
ry Kft. (64. ), Egis Gyógyszergyár Rt. 
(69.), Chinoin Rt. (72.), Henkel Magyar- 
ország Kft. (76.), Biogal Gyógyszergyár 
Rt. (88.), Donau Brennstoffkontor Kft. 
(106.), Pannonplast Műanyagipari Rt. 
(107.), Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. 
(120.), Nitrogénművek Rt. (121.), Taurus 
Mezőgazdasági Abroncs Kft. (131.), és 
Taurus Gumiipari Rt. (162.). A dőlt betű
vel szedett társaságok javítottak korábbi 
helyezésükön, ill. egy évvel korábban 
nem kvalifikálták magukat. Nyolcmilli- 
árd forint feletti árbevételükkel a hazai 
vegyipari cégek toplistájába tartoznak 
még, bár a 15 MrdFt feletti árbevétellel 
záruló „top 200”-ba nem fértek bele: 
Linde Gáz Magyarország Rt., Zoltek 
Vegyipari Rt., Nitrokémia 2000 Rt., 
Pannonpipe Műanyagipari Kft., Taurus 
Emergé Gumiipari Kft., Columbián Ti
szai Koromgyártó Kft., Akzo Nobel 
Coatings Rt., Trilak-Haering Festékgyár- 
tó Kft., Nordenia Hungary 
Csomagolóanyaggyárak Kft., Egyesült 
Vegyiművek Rt., és Messer Hungarogáz 
Kft. A „top 200”-ba sorolt társaságaink 
zöme egyben az ötven legnagyobb ex
portárbevételű, és kétharmaduk az ötven 
legnagyobb üzemi eredményű cég listáin 
is helyet kapott. Vegyipari társaságaink 
pozíció javítása összefüggésben van az
zal, hogy a hazai vegyipar 2000-ben az 
elmúlt tíz év legmagasabb, 6,7%-os ter

Előrébb került a vegyipar a Figyelő 
„top 200” jegyzékén

A 2000. évi nettó (értékesítési) árbevétel 
szerinti „top 200” listát továbbra is a 
MÓL Rt. vezeti, a listán szereplő továb
bi vegyipari társaságok (zárójelben a he
lyezéssel): Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 
(14.), BorsodChem Rt. (24.), Richter Ge

melésbővülését érte el, ezen belül a mű
anyag alapanyagok gyártása 17%-kal, a 
műtrágyáké 33%-kal növekedett, míg a 
gyógyszeripari termelés 1,2%-kal csök
kent. 2000-ben a vegyipari export 19 %- 
kai, 2,9 MrdUSD-re, az import pedig 5,8 
%-kal, 4,6 MrdUSD-re emelkedett. (For
rás: Figyelő Különszáttt, 2001- október)
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Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) é s  ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 

granulátumokat gyárt és forgal

maz. Elsőrendű alkalmazástech

nikai szolgáltatás!
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A

magyar kémikusok lapjának
médiaajánlata 2002. évre

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 
1945-ben alapított, egyetlen magyar nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű 
folyóirata, az MKE hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki 
szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere a kémiai technológia valamennyi területén,

a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő h ird e tések  és  f i z e te t t  közlem én yek  2002-ben havonta a MKE tagjaihoz és 
az előfizetőkhöz jutnak el. Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, 

illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és
véleményformálói.

A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az 
alábbi minőségi követelmények szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, 
fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg.
Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 

két h é tte l kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni 
(Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

H ird e té s i  a la p d íja in k  2002-ben a következők 
(ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító II, III. Borító IV.
Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.

A  f iz e te t t  k ö z lem én yek  (P R  cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés 
alapdíjával. Megegyezés szerint méretű s zó ró la p o t és  p ro sp e k tu s t is elhelyezhetünk a Magyar 
Kémikusok Lapjában. A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével

(1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz!

További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.
(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.hu').
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Szteránvázas vegyültetek kutatása és fejlesztése a Richter 
Gedeon Rt.-ben II.*

TUBA ZOLTÁN** 
MAHÓ SÁNDOR** 
GÁLIK GYÖRGY** 

HORVÁTH JUDIT** 
SZÉLES JÁNOS** 

TÓTH JÓZSEF**

5-Reduktáz-inhibitorok szintézise

A jóindulatú prosztata hiperplazia (BPH) kezelése az 
egészségügy számára jelentős feladat. A BPH kialakulásé1 
nak valószínűsége az életkor előrehaladásával növekszik. 
A lakossági szűrővizsgálatok alapján a BPH 51 %-ban okoz 
vizelési panaszokat, amely az élet minőségét jelentősen be
folyásolja és ebben a munkaképes korosztály is érintett.

A jóindulatú prosztata megnagyobbodásért elsősorban a 
tesztoszteronnak, dihidrotesztoszteronná (DHT) való át
alakulása felelős, melyet az 5-reduktáz enzim katalizál 
NADPH jelenlétében. A DHT szöveti koncentrációjának 
megemelkedése számos androgénfüggő megbetegedés ki
alakulásában és fenntartásában játszik szerepet. Ilyen be
tegség a jóindulatú prosztata hiperplázia, az acne, a seb
orrhea, a női hirzutizmus, az androgén alopécia. Ezeknek 
az DHT függő megbetegedéseknek a kezelésére alkalma
sak lehetnek mindazon vegyületek, melyek az 5-reduktáz- 
enzim működését gátolják és ezáltal csökkentik a DHT 
mennyiségét a szövetekben. Ez a felismerés irányította a 
kutatást az 5-reduktáz-enzim gátlók szintetizálására.

Társaságunk 1987. év folyamán kapcsolódott be az 5- 
reduktáz-inhibitorok kutatásába. Mintegy 200 új, a 
szteránváz A-gyűrűjében 4-aza szerkezeti elemet tartal
mazó származékot állítottunk elő. A molekula változó ré
szét egyrészt a D-gyűrű 17-es savamid szubsztituense, 
másrészt magának a D-gyűrűnek a változása jelentette.

A terápiában már alkalmazott finaszterid (LXVIII) 
(Proscar®, [43, 44]) hatóanyaggal történt összehasonlító 
farmakológiai és toxikológiai vizsgálatok alapján, a 17-((4- 
metil-1 -piperidinil)-karbonil)-3-oxo-4-aza-5-androszt-1 -én 
(RGH-9768, LXXVIIa) vegyület bizonyult a legígérete
sebbnek [45-47]. Megjegyezzük még, hogy a leghatáso
sabb vegyületek karboxamid csoportjának amin kompo
nensei elsősorban mono- és diszubsztituált gyűrűs aminok.

Az 5-reduktáz-enzim inhibitorok kutatása során olyan szin
tézismódszert is kidolgoztunk, amelynek kiindulási anyaga 
könnyen hozzáférhető, a szintézis gazdaságosan kivitelezhe
tő és alapvetően különbözik az irodalomban ismertektől.

*A közlemény első része az MKL 2001. decemberi számában [56, 452 
(2001)] jelent meg.
**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest
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19. ábra. 5a-reduktáz inhibitorok „Richter-szintézise” 
Reagensek, reakciókörülmények: i: NaI04, KMn04, t-BuOH, K2C 0 3, 

H20 ;  ii: (CH2OH)2, NH3, 180°C; iii: H2, P t02, AcOH; iv: 
H2NNH2.H20 , EtOH, re fi.; v: I2, EtjN, CHC13; vi: CO, HNR,R2,

Pd(OAc)„ P (C ,H J„  Et,N, DMF, 70°C; vii: H„ Pd/C, AcOH; viii: 
DDQ, BSTFA, toluol.

Új szintézis módszerünket a 17-szubsztituált-4-aza-and- 
rosztán származékok előállítására a 19. ábrán szemléltetjük.

A Pipekurónium-bromid szintézisénél megemlítettük, 
hogy egy új gyógyszer forgalomba hozásának feltétele a far- 
makokinetikai paraméterek, a hatóanyag és metabolitjainak 
megoszlása, eliminációjának ismerete a szervezetben. Ezek 
mérésére az egyik módszer a radioimmun-analízis, amihez 
az antitest képzéshez a megfelelő haptént kell előállítani.

Minthogy hatékony új vegyületünk (RGH-9768, 
LXXVIIa) versenytársa a Merck amerikai cég finasz- 
teridje (LXVIII), így mindkét vegyület hapténjét előállí
tottuk az összehasonlító kinetikai vizsgálatokhoz, amelyet 
röviden a 20. ábrán mutatunk be.

Az eddig ismert 5-reduktáz inhibitorok legnépesebb 
csoportját a 4-aza-17-karbamoil-5-androsztén származé
kok képviselik. Az 5-reduktáz inhibitorok egy másik cso
portjához a 3-karboxi-17-karbamoil-androsztén szárma
zékok tartoznak. Klinikai vizsgálatra az SKF-105657 kód
jelű  17-[N -(l,l-dim etil-etil)-karbam oil-androszta-3,5- 
dién-3-karbonsav (Epristeride) került [48]. A 3-karbon-
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20. ábra. 5-reduktáz inhibitorok hapténjeinek szintézise 
Reagensek, reakciókörülmények: i: K2C 0 3, NaI04, KMn04, H20 , 

t-BuOH, 50°C; ii: (CH2OH)2, NH3, 180°C; iii: H2, P t02, AcOH; iv: 
NaOH, Br2, dioxán, H20 , 0-+5°C; v: hidroxi-benztriazol, DCC, 

t-BuNH2, CH2C1,, Rt; vi: Ac20 , piridin, Rt; vii: benzol-szelénsav- 
anhidrid, toluol, forralás; viii: O H , DMF, H20 , Rt; 

ix: borostyánkősavanhidrid, 4-DMAP, piridin, forralás.

sav-17-karbamoil-származékok nem kompetitív módon 
gátolják a tesztoszteronnak az 5-reduktáz enzimhez való 
kötődését, így az enzimgátlás során a szövetekben felsza
porodó tesztoszteron nem képes leszorítani a gyógyszer
molekulát az enzim felszínéről, szemben a kompetitív mó
don ható, 4-aza-17-karbamoil-szerkezetű enzimgátlókkal.

Mint már említettük, a 4-aza-szteroidok szintézisével 
kapcsolatban azt a megfigyelést tettük, hogy a vegyiiletek 
hatásosságát, a vegytilettípusra jellemző hatásmechaniz
mus megtartásával, a C-17 szénatomhoz kapcsolódó kar- 
bamoil-csoport határozza meg. Ezen megfigyelés a 3-kar- 
bonsav-származékoknál is igazolódott, ui. amennyiben a 
karbamoil-csoport piperidin szubsztituense alkilcsoporttal 
szubsztituált, vagy legalább 7-8 tagszámú gyíírűs-amin, a 
vegyiiletek hatásossága, összehasonlítva más jellegű amin 
szubsztitúcióval, jelentősen nő.

A vegyületcsoport szintéziséhez különböző kiindulási ve- 
gyületeket használtunk, ami meghatározta a „dién ill. trién” 
karbonsavak előállításának szintézismódszereit, amelyeket

21. ábra. „Dién-karbonsavak” előállítása 
Reagensek, reakciókörülmények: i: C2H5OCOCl, Et3N, 0°C; ii: dioxán, 

HNR,R2, 25°C; iii: CHC13, 4-DMAP, (CF3S 0 2)2Ö, <30°C; iv: CO, 
Pd(OAc)2, P(C6H5)3, Et3N, MeOH, DMF, 60°C; v: NaOH, EtOH, 

H20 , 25°C, majd HC1.

22. ábra. „Trién-karbonsavak” előállítása 
Reagensek, reakciókörülmények: i: Et3N, H2NNH2.xH20 , EtOH, 
forralás; ii: I2, Et3N, benzol, <30°C; iii: CO, HNRjRj , Pd(OAc)„ 

P(C6H5)3, Et3N, DMF, 60°C; iv: CHC13, 4-DMAP, (CF3S 0 2)20 , <3Ö°C; 
v: CO, Pd(OAc)2, P(C6H5)3, Et3N, MeOH, DMF, 60°C; vi: NaOH,

’ EtOH, H20 , 25°C, majd HC1.

vázlatosan a 21. és 22. ábrákon mutatunk be [49].
Összefoglalva, mintegy 200 új, 4-aza- és 3-karbonsav- 

17-karbamoil-androsztán és androsztén származékot állí
tottunk elő, melyekből az RGH-9768 jelzésű vegyületíink 
hatékonysága 3-4-szer meghaladta a terápiában alkalma
zott finaszterid hatékonyságát. A toxikológiai vizsgálatok 
is pozitív eredménnyel zárultak. A kinetikai vizsgálatok
hoz a „hapténeket” állítottunk elő. Új szintézismódsze
rünk igazodott adottságainkhoz, amennyiben kiindulási 
vegyületként az androszt-4-én-3,17-diont (LXIX) válasz
tottuk, amely Társaságunk jelentős terméke.

A Richter tevékenysége a fogamzásgátlók 
fejlesztésében

Mint a bevezetőben említettük, Társaságunkat nemzetkö
zi viszonylatban a hagyományos szteroid gyártók között 
tartják számon. A vállalaton belül a szteroidkutatás és fej
lesztés külön ágát jelenti a fogamzásgátlók hatóanyagai
nak előállítása, valamint azoknak készítményként való 
forgalomba hozatala (1. táblázat).

1. táblázat
A Richter Gedeon Rt. 1966 és 1990 között forgalomba ho

zott fogamzásgátló készítményei

Készítmény
neve

Forgalomba 
hozatal éve

Hatóanyag(ok)

INFECUND1N (1966) (noretinodrel + mesztranol)
BISECURIN (1970) (etinodiol-diacetát + etinil-ösztradiol)
CONTtNUlN (1974) (etinodiol-diacetát)
OVIDON (1976) (levonorgesztrel + etinil-ösztradiol)
R1GEVIDON (1979) (levonorgesztrel + etinil-ösztradiol)
POSTINOR (1980) (levonorgesztrel)
ANTEOV1N (1985) (levonorgesztrel + etinil-ösztradiol)
TRIREGOL (1990) (levonorgesztrel + etinil-ösztradiol)

1997-ben új, harmadik generációs gesztagént (dezo- 
gesztrel) tartalmazó hormonális fogamzásgátló tabletták 
kerültek forgalomba Regulon és a Novynette néven. 1997 
szeptemberében került forgalomba a sürgősségi fogam
zásgátlás területén újat jelentő, levonorgesztrelt és etinil- 
ösztradiolt tartalmazó Fertilan (23. ábra).

A fentiekből látható, hogy a Richter lépést tartott a világ
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23. ábra. Fogamzásgátlók ösztrogén és gesztagén hatóanyagai, 
valamint egyéb gesztagének

történéseivel, a hormonális fogamzásgátló paletta korsze
rű bővítésével, de számos olyan gesztagén anyagot is elő
állított, amelyből ugyan kiszerelt készítmény nem került 
forgalomba, azonban hatóanyagként értékesíthető volt. 
Ilyen a noretiszteron, noretiszteron-acetát, norgesztimát, 
norelgesztromin, nesztoron, allil-ösztrenol (23. ábra).

A fogamzásgátló tabletták bevezetése óta - ami az 50-es 
évek végére, a 60-as évek elejére tehető - a világ számos pont
ján, így hazánkban is további kutatási és fejlesztési munkákat 
végeztek, amelynek köszönhetően a tabletták hormontartal
mát a kezdeti mennyiség töredékére lehetett csökkenteni. A 
tabletták az alacsony hormontartalom mellett is megtartották 
a biztonságos fogamzásgátló hatékonyságukat, ugyanakkor 
sikerült a tabletták mellékhatásait is minimálisra csökkenteni.

További előrelépést jelent az új módszerek alkalmazása a 
hatóanyag szervezetbe juttatására: bőr alatti implantátum, 
transzdermális tapasz, intrauterális, intravaginális, intra- 
cervikális eszközök. Az új eszközökkel történő bevitel egy
re inkább az érdeklődés középpontjába keiül. Az orális tab
lettákkal összehasonlítva ez a megoldás lehetővé teheti a 
gesztagén és ösztrogén komponensek további csökkentését.

Ezen a területen széleskörűen vizsgált vegyidet a nesz
toron (16-m etilén-17-acetoxi-19-norpregn-4-én-3,20- 
dion, CVI), melyet kontrollált hatóanyag kibocsátású for
mulákban szándékoznak felhasználni [50-52].

A „19-norandrosztán” sorban ismeretes, hogy a 
noretiszteron (XCIX) molekula 13-as helyzetű metilcso- 
portjának etilcsoporttal való cseréje (levonorgesztrel, CII) 
a biológiai hatás jelentős növekedésével jár. Mivel gesz
tagén hatású vegyület az előbbiekben említett nesztoron 
(CVI) is, felmerült, hogy az analógját is megvizsgáljuk: 
azaz milyen előnnyel járna a már ismert hidroxi-pro- 
geszteron oldallánccal rendelkező nesztoron molekula 13- 
as metilcsoportjának etilcsoportra való cseréje.
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A nesztoron-analóg 13-etil-16-metilén-17-acetoxi-18,19-di- 
nor-pregn-4-én-3,20-dion szintézisét a 24. ábrán mutatjuk be.

Az eljáráshoz kiindulási anyagként használt CIX 13- 
etil-gon-4-én-3,17-dionból a CX 13-etil-3-metoxi-gona-
3,5-dién-17-on kénsav jelenlétében tetrahidrofuránban, 
trimetil-ortoformiáttal, 20-25°C-on kevertetve állítható 
elő. A kapott „enol-éter” (CX) tetrahidrofurános oldatát 
nátrium-metiláttal és dimetil-oxaláttal 20-25°C-on kever
tetve, majd jégecetet, trietil-amint, metilalkoholt és vizes 
formaldehid oldatot hozzáadva, további kevertetéssel a
13-etil- 16-metilén-3-metoxi-gona-3,5-dién-17-ont (CXI) 
kaptuk, melyet in situ készített lítium-acetiliddel nitrogén 
atmoszférában -10°C-on etilinileztünk.

Az (CXII) „etinil” származékot ismert módon, kénsav, 
higany-(II)-oxid, víz jelenlétében 40-60°C közötti hőmér
sékleten való kevertetéssel hidratáltuk, majd higanymen
tesítés után a CXIII 13-etil-17-hidroxi-16-metilén-18,19- 
dinor-17-pregn-4-én-3,20-diont izoláltuk acetonból törté
nő kristályosítással.

A szintézis következő lépése a 17 helyzetű oldallánc 
izomerizációja, a molekula többi részének változatlanul 
hagyása mellett, a következőkben megadottak szerint.

A CXIII vegyület trietil-amint tartalmazó -50°C-ra lehű
tött diklór-metános oldatához fenil-szulfenil-kloridot ada
goltunk, melyet a reakció teljessé válásáig kevertettünk, 
majd a fenil-szulfenil-klorid feleslegét metanol-víz hozzá
adásával elbontottuk, a CXIV terméket izoláltuk. Ezt kö
vetően a kapott CXIV 13-etil-16-((fenil-(szulfenil)- 
m e t i lé n ) -18 ,19 -d in o rp re g n a -4 ,1 6 -d ié n -3 ,2 0 -d io n  
(sztereoizomerek keveréke) metanolos szuszpenziójához 
trietil-amint és trimetil-foszfitot adva a reakció teljessé vá
lásáig 60°C-on kevertettük, majd vizes nátrium-klorid ol
dathoz adva, az izomerizált terméket, a 13-etil-17-hidroxi- 
16-metilén-18,19-dinor-pregn-4-én-3,20-diont (CXV), ki
nyertük és perklórsav katalizátor jelenlétében ecetsavan- 
hidriddel a 17-es tercier hidroxil-csoportot acetileztük, 
amikor CXVI nesztoron analóghoz jutottunk [53-55].

A szteránvázas vegyületek pregnán oldalláncának fel
építésére többféle módszer ismeretes, amelynek megválasztá
sát a molekula szerkezeti elemei, a kiindulási vegyület hozzá
férhetősége, a gazdaságos eljárás megvalósíthatósága hatá-

24. ábra. A nesztoron 13-etil analógjának 
(„metil-nesztoron" CXVI) előállítása
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(CXVIII) (CXVII) (CXIX) (CXX)

Dolgozatunkban bemutattuk, hogy az RG. Rt. a sztero- 
id hatóanyagokkal kapcsolatos több évtizedes kutatás és 
kutató-fejlesztői tevékenység során egyre korszerűbb 
gyártási eljárásokat fejleszt ki és az új, hatékony moleku
lák kialakításában a nemzetközi kutatás követelményei
nek megfelelően dolgozik.

25. ábra. 17-etinil-17-hidroxi szteroidok fenilszulfénsav-észtereinek 
előállítása és szigmatrop átrendeződése

rozza meg. A pregnán oldallánc, 17-etinil-csoportból történő 
felépítésére széleskörűen alkalmazható az előbbiekben ismer
tetett telítetlen szulfénsav-észterek 2,3-szigmatróp átrendező
dése, amely sztereoszelektíven térállású oldallánchoz vezet. 
A szigmatrop átrendeződés más mechanizmusú a 16-metilént 
tartalmazó (a) és a 16-metilént nem tartalmazó etinil-szár- 
mtizékok esetében (b) (25. ábra).
a. A fenil-szulfenil-klorid (CXVII) észterezi CXVIII 17- 

hidroxil csoportját, a kapott CXIX szulfénsav-észter 
azonban nem stabil, ezért azonnal 2,3-szigmatróp átren
deződéssel allén-szulfoxiddá (CXX) alakul. A szulfoxid- 
ban a kénatom tetraéderes konfigurációjú aszimmetria 
centrum, az átrendeződés után diasztereomer keveréket 
ad, amely vékonyréteg-kromatográfiásan is kimutatható.

b. A 16-metilén csoportot tartalmazó vegyiiletek pregnán 
oldalláncúnak felépítése a 17-izopregnán származékából 
szintén megoldható, a szulfonát-szulfoxid 2,3-szigma
tróp átrendeződéssel. A CXXI etinil-csoportjára történő 
víz addíció poláros oldószerben, Hg2+-ion katalízissel 
megy végbe, majd a kapott 17-hidroxi-17-acetil szárma
zékot (CXXII) fenil-szulfenil-kloriddal (CXVII) rea- 
gáltatják, amikor a 17-szulfenátészter 2,3-szigmatróp át
rendeződése a 16-metilén irányába következik be 
(CXX1II, CXXIV). A szulfoxidok visszarendeződése 
metanolban trietil-amin jelenlétében 60-66°C-on törté
nik meg. A CXV vegyületből trimetil-foszfittal reagál
ta m  a (CXV1) 17-hidroxi származék képződik. A két
szeres szigmatrop átrendeződéssel végül is a 17-acetil- 
csoport izomerizációját érjük el (26. ábra).

Eredeti feltételezésünk igazolására a biológiai eredménye
ket a 2. táblázatban foglaljuk össze.
Összefoglalva, a nesztoronnál hatékonyabb új 17-acetoxi- 
13-etil-18,19-dinor-progeszteron származékot állítottunk 
elő. Bizonyítottuk, hogy a 13-metil-származékok nemcsak 
a 19-norandrosztán sorban hatékonyabbak az „alapvegyü- 
leteknél”, hanem igaz ez a 17-acetoxi-13-etil-18,19-dinor- 
progeszteron származékokra is.
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váth Judit - Széles János - Tóth József: Szterán- 
vázas vegyületek kutatása és fejlesztése a 
Richter Gedeon Rt.-ben II.

A szerzők bemutatják a Társaságnál előállított fo
gamzásgátlók gesztagén komponenseit. Az egyes 
témákhoz kapcsolódó új tudományos megfigyelé
seiket is ismertetik.

[Magy Kém. Lapja, 57, 82 (2002)]

S U M M A R Y

Z. Tuba - S. Mahó - Gy. Gálik - J. Horváth - J. 
Széles - J. Tóth: Steroid Research and Develop
ment at Gedeon Richter Ltd. II.

2. táblázat
Gesztagének farmakológiái vizsgálati eredményei

Teszt Gesztagének aktivitásának és hatásos dózisának sorrendje

RBA PR-hez* metil-nesztoron > nesztoron > levonorgesztrel > Progeszteron
355 107 100 22

Clauberg** metil-nesztoron > nesztoron > levonorgesztrel > Progeszteron
0,3 g 1,0 g 3 g 100 g

Terhesség metil-nesztoron > nesztoron > levonorgesztrel > Progeszteron
fenntartás 0,03 mg 0,3 mg 0,3 mg 1 mg

* Relatív kötődési készség (affinitás) (RBA) a patkány PR-hez a görbékből számított IC50 
értéken alapul.

** Az a minimális hatásos dózis a Clauberg-teszthez, amely nem egyezik meg a teljes ha
tás eléréséhez szükséges dózissal.

The active ingredients of anticoncipiens syn- 
thetized at G. Richter Ltd. are also presented. The 
new scientific results are also summarized.
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Dioxinok analitikája és a csökkentésükre irányuló 
technológiák fejlesztési irányai _____________

GYÖRGY ANDREA*

Bevezetés

A dioxinok csak az utóbbi 10-15 évben váltak egyre in
kább a tudományos kutatások és a sajtópublikációk cél
pontjává. Először az 1976-os sevesoi balesetben hívták fel 
magukra a figyelmet, majd a méréstechnika és a tudo
mány fejlődésével egyre inkább kimutathatóvá, kutatot- 
tabbá váltak. A toxikológiai vizsgálatok és a balesetek 
nyomán készült tanulmányok aztán mindinkább rávilágí
tottak veszélyességükre, s arra, hogy nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül képződésüket a hulladékégetés során és 
egyéb ipari eljárások alkalmával.

Magyarországon a dioxinok keletkezéséről, előfordulá
sukról és a környezetbe való jutásuk megelőzéséről kevés 
tanulmány született a mai napig. Főleg a sajtó útján érte
sülhetünk egy-egy balesetről, emissziós túllépésről, rit
kábban beruházásról (pl. a dorogi veszélyeshulladék-ége
tőben 1998-ban helyeztek üzembe egy dioxinleválasztót). 
Pedig rendkívül fontos lenne, hogy minden kórházi, kom
munális és veszélyeshulladék-égető rendelkezzen valami
lyen dioxin-eltávolító berendezéssel, ugyanúgy, mint Eu
rópa nyugati felében.

Jelen közleményben a Veszprémi Egyetem Vegyipari 
Műveletek Tanszékén ill. a bécsi veszélyeshulladék-ége
tőben végzett kutatások legfontosabb megállapításairól és 
a dioxinokról szerzett ismeretekről számolunk be.

A dioxinok környezetszennyező hatásával az emberiség 
együtt él azóta, amióta a tüzet felfedezte. A dioxinok for
rásai az égetési folyamatok, amelyek között a hulladék
égetők csak az utolsók között szerepelnek (az általuk ki
bocsátott füstgázok mennyisége kicsi, viszont koncentrál
tabban tartalmazzák a káros anyagokat). A dioxinok gya
korlatilag nemkívánatos melléktermékek, amelyek kémiai 
és termikus eljárások során a klór és vegyületeinek rész
vételével képződnek és kerülnek ki a környezetbe (pl. a
2,4,5-triklór-fenoxi-ecetsav, a hexaklorofén, vagy egyes 
lombtalanítók előállítása ill. használata, mint pl. a vietná
mi háborúban alkalmazott „AgentOrange”). Részben a 
hulladékokból, azok égetéséből származnak, mert a tűz- 
térben az alacsony hőmérséklet és/vagy a rövid tartózko
dási idő miatt nem bomlanak le, vagy közepes hőmérsék
letű terekben (pl. hőhasznosító kazán, elektroszűrő ciklon) 
keletkeznek. Magasabb hőmérséklet (T>150°C), nagyobb 
nyomás (p>100 000 Pa), alkalikus körülmények, Cl-dono- 
rok, valamint réz és elemi szén jelenléte kedvezőbbé te
szik a dioxinok keletkezéséhez vezető reakciókat. Be
folyásoló tényező továbbá a portartalom, a por szénhidro
géntartalma, a porok tartózkodási ideje, a füstgázban levő

"■Veszprémi Egyetem, Vegyipari Műveletek Tanszék, Veszprém

mkl

oxigén mennyisége, a légfelesleg-tényező, a CO-koncent- 
ráció, a tűztérben való tartózkodás ideje és az ott uralkodó 
turbulencia [5].

A dioxinok tulajdonságai

A dioxinok kémiája

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok (PCDD) és dibenzo- 
furánok (PCDF) a triciklikus aromás vegyületek két cso
portját alkotják, hasonló fizikai, kémiai és biológiai tulaj
donságokkal rendelkeznek. A dioxin elnevezés mindkét 
vegyületcsaládot és az összes izomert magába foglalja, 
ezért a továbbiakban általában ezt fogjuk használni.

A PCDD-k triciklusos aromás vegyületek, amelyekben 
1,4-helyzetben a dioxángyűrűhöz kétoldalt egy-egy ben
zolgyűrű kötődik (1. ábra). Elasonló a molekulaszerkeze
tük és toxicitásuk a poliklórozott dibenzo-furánoknak is 
(2. ábra).

1. ábra. A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok

2. ábra. A poliklórozott dibenzo-furánok

A klóratomoknak a molekulán való különböző elhelyez
kedése alapján a dioxinoknak 75, míg a furánszár- 
mazékoknak 135 féle izomerjét különböztetjük meg.

A tetraklór-dibenzo-p-dioxin izomerjeinek száma a leg
nagyobb. Ebbe a csoportba tartozik a legtoxikusabb kon- 
gener, a 2,3,7,8-TCDD (tetraklór-dibenzo-p-dioxin), me
lyet a köznyelvben csak dioxinnak, vagy „seveso-méreg- 
nek” neveznek. A többi izomer nagyon különböző toxiko
lógiai tulajdonságokkal rendelkezik.

A dioxinok fizikai-kémiai tulajdonságai

Valamennyi dibenzo-dioxinról és -furánról elmondható, 
hogy nagy olvadás- és forráspontú szilárd anyagok, víz-
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oldhatóságuk csekély, és a klórtartalom növekedésével ez 
még tovább csökken. Ezzel szemben jól oldódnak szerves 
oldószerekben és zsírokban. Kicsi az illékonyságuk és 
nagy a kémiai és termikus stabilitásuk. Valamennyi izo
mert kongenemek hívjuk. Egyetlen kongenert sem állítot
tak elő ipari méretekben az analitikai standard anyagok ki
vételével. Valamennyi PCDD/F a kémiai és termikus fo
lyamatokban, szándékainkkal ellenkezve, melléktermék
ként keletkezik.

A dioxinok toxikológiai tulajdonságai

Élettani és toxikus tulajdonságaira először az 1976-os 
sevesoi baleset hívta fel a figyelmet, melyet klórtartalmú 
vegyszereket gyártó üzem dolgozóin végzett vizsgálat kö
vetett. Ezek eredményeként születtek meg azok a tanul
mányok, melyek a Toxicitási Ekvivalencia Faktor (TEQ) 
megállapításához alapot nyújtottak. A TCDD-egyenérték 
(TEQ) gyakorlatilag olyan segédeszköz, ami az anyagke
verék relatív toxicitását adja meg a 2,3,7,8-TCDD toxici- 
tásához képest. A toxicitásfaktorok összehasonlítását az 1. 
táblázat mutatja be.

Az ekvivalenciafaktorok akut toxicitásokon alapulnak, 
ezáltal nem megbízhatóak. Ugyanakkor ezek a faktorok 
alkalmasak adminisztratív célokra és kockázatbecslésre. 
A különböző országok hatóságai sémákat fejlesztettek ki a 
részleges, de jelentős különbségek kimutatására. Egy a 
dioxinokról és rokon vegyületeiről készült NATO/CCMS- 
tanulmány az alapja egy Nemzetközi Toxicitás Tabella 
összeállításnak (I-TEF). Az I-TEF az utóbbi időben fel
váltotta a régebbi és nemzeti sémákat; az ajánlások és 
egyes irányelvek mégis az úgynevezett Eadon-ekvivalenst 
használják.

7. táblázat

A Németországban használt toxicitásfaktorok 
összehasonlítása [5]

Vegyületek Eadon-TEQ I-TEF
0  982) 0988)

2,3,7,8-C]4DD 1 1
1,2,3,7,8-C„DD 1 0,5
1,2,3,4,7,8-C|6DD 0,03 0,1
1,2,3,7,8,9-C|6DD 0,03 0,1
l,2,3,6,7,8-C]f,DD 0,03 0,1
1,2,3,4,6,7,8-CI7DD 0 0,01
CihDD 0 0,001
2,3,7,8-C|4DF 0,33 0,1
2,3,4,7,8-C„DF 0,33 0.5
1,2,3,7,8-C„DF 0,33 0,05
1,2,3,4,7,8-C|fiDF 0,01 0,1
l,2,3,7,8,9-C,ftDF 0,01 0,1
1,2,3,4,6,7,8-C|7DF 0 0,01
c 18d f 0 0,001

A 2,3,7,8-TCDD magas akut toxieitása utal a vegyület kü
lönösen nagy veszélyességére. Jellemző a vegyületek akut 
toxieitására, hogy az egyes állatfajok esetében a halálos 
hatást kiváltó dózis nagysága nagyon eltérő. A hörcsög és 
a tengeri malac között a faktor pl. 10 000. A jelenség oka 
még ismeretlen.

2. táblázat

A 2,3,7,8-TCDD akut orális toxieitása 
néhány állatfajra nézve [16]

Állatfaj LD,0 ((ig/testtömeg kg)
tengerimalac 0,6-2,0
patkány 25-60
csirke 25-50
rhesus majom 70
nyúl 115
egér 114-284
beagle kutya 200-300
hörcsög 1157-5051

A TCDD egyik biológiai hatása a pajzsmirigy fokozott sti
mulációja. Mivel a nyulak pajzsmirigyműködése nagyon 
kis mértékű, nagy méregmennyiséget is el tudnak viselni. 
A tengerimalacok pajzsmirigyének tevékenysége sokkal 
aktívabb, ezért érzékenységük a hatóanyaggal szemben is 
magasabb. Mivel az emberi szervezet pajzsmirigy aktivitá
sa leginkább a patkányéhoz hasonlít, ezért az akut TCDD- 
mérgezésre jellemző LD50-érték is ugyanakkora.

A dioxinok toxicitásáról az emberi szervezetre nézve 
csak kevés információ ismeretes. Léteznek tanulmányok 
a sevesoi balesetben magas dózist kapott gyermekekről, 
mint pl. az US Air Force Health Study morbiditásvizs
gálata. A tanulmányok értékelései alapján összefüggés 
mutatkozik a testet ért TCDD terhelés és diabetes előfor
dulása, valamint a zsíranyagcsere megváltozása között. A 
dioxinmérgezés további jellemzője az is, hogy a halál pár 
hetes látensperiódus után következik csak be. Az állatok 
kevesebb élelmet vesznek fel és gyorsan fogynak. 
Anyagcserezavar mellett fellép még hypoinsulinémia (az 
inzulinkiválasztás-csökkenés), hypothyreose (pajzsmi- 
rigyaktivitás-csökkenés) és hypoglykémia (vércukor- 
szint-süllyedés).

A TCDD egyenértékfaktor tudományos alapja nagy 
mértékben függ az együttes hatásmechanizmustól és a kü
lönböző dioxinoknak az Ah-receptorhoz való kötődésé
nek szigorú korrelációjától, és az ebből adódó biológiai 
hatásoktól. A legerősebb ellenérv az, hogy az egymással 
összehasonlított kongenerek különböző toxikokinetikus 
magatartást mutatnak, amelyet a toxicitási egyenérték fak
torban nem vesznek figyelembe. További probléma, hogy 
a TEQ alkalmazása az anyagkeverékeknél a hatások szi
gorú additivitását tételezi fel, ami nem mindig érvényes. 
Tehát a TEQ nem mindig alkalmas egy dioxin potenciális 
rákkeltő halasának becslésére.

A PCDD-k és PCDF-ek összegére semmilyen maximá
lis munkahelyi koncentrációt (MAK-érték) nem állítottak 
fel. Ezzel szemben a 2,3,7,8-TCDD-re egy TRK-értéket 
állapítottak meg, ami 50 pg/m3 és amit egyértelműen rák
keltőnek ítéltek.

A Német Szövetségi Egészségügyi és Környezetvédel
mi Hivatal által rendezett 2. Nemzetközi Dioxin Szimpó
ziumon [2] a megengedhető (Tolerable Daily Intake, TDI) 
napi dioxinfelvételre a következő értéket állították fel: 
minden levezetés a Nem Megfigyelhető Káros Hatás 
Szintje (NOAEL), azaz a patkánnyal végzett 1 ng/test- 
tömeg kg/nap 2,3,7,8-TCDD adagoláson alapul.

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 87



A WHO a patkány és az ember közötti különböző far- 
makokinetikát figyelembe véve egy új modellt számított 
ki, amelyben a TDI-érték 10 pg 2,3,7,8-TCDD/kg/nap. 
A Ném etországban alkalm azott biztonsági faktor 
100-1 000, miáltal a napi dioxinfelvételt egy elfogadha
tó 1-10 pg TEQ/testtömeg kg/nap értékben állapítja 
meg.

A dioxinok analitikája

A dioxinok mintavétele

Mivel a dioxinok a füstgázokban rendkívül kis koncentráci
óban vannak jelen, szükség volt a mintavételi, a tisztítási és 
az elemzési technikák fejlődésére ahhoz, hogy mennyisé
gük kimutatható és mérhető legyen elfogadható hibahatá
ron belül. A dioxinok méréstechnikájának fejlődése nagyon 
szorosan összekapcsolódik a szemétégető berendezések 
működésével. Ezekben a berendezésekben mind az emisz- 
szió nagyságát, mind azok feltehető eredetét számos kuta
tási projektben vizsgálták. Az elmúlt tíz évben különböző 
csökkentő intézkedéseket fejlesztettek ki és alkalmaztak, 
amelynek az eredménye a 17. BImSchV német imisszió- 
törvény végrehajtási utasításában jelentkezik abban a 0,1 ng 
TEQ/m3-es határértékben, amit ezelőtt méréstechnikailag 
alig tudtak kézben tartani. Ezzel a fejlődéssel párhuzamo
san erőfeszítéseket tettek a szabványosításra és a mérés- 
technikában, ami 1990-től a VDI irányelvek 3499 sorozatá
ban több tervezet kidolgozásához is vezetett, amiből végül 
is megalkották az EN 1948-1: 1996D európai szabványt
[1]. Ezt a 0,1 ng TEQ/Nm3-es határértéket vette át a kör
nyezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 11/1991. 
(V. 16.) KTM rendeletében, mely ezáltal a magyarországi 
hulladékégetők részére is kötelező érvényűvé vált. Az ezek
ben az irányelvekben és szabványokban lefektetett mérési 
eljárásoknak természetesen figyelembe kell venni a vizsgá
landó mintamátrix különleges tulajdonságait, mint:
• a PCDD/PCDF egyidejű előfordulását porban és füst

gázban,
• a PCDD/PCDF szélsőségesen kicsi koncentrációját a 

füstgázban, és
• a részben nagyon magas füstgázhőmérsékleteket és az 

azzal kapcsolatos képződési és átalakulási reakciók ve
szélyét.

A dioxinelemzés lépései a következők [14]:
• mintavétel,
• extrakció, tisztítás, elemzés,
• kvantifikálás, és az eredmények megadása.

A magyar felügyelőségek és mérőállomások szakemberei 
általában kondenzációs mintavételi eljárást alkalmaznak, 
mely egy Magyarországon kifejlesztett módszer és legin
kább a szabványban megtalálható hűtött szondás mintavé
telhez hasonlít. Ez gyakorlatilag jelenleg a legkorszerűbb 
és legkönnyebben alkalmazható technika. A mintavételi 
módszer elve azon alapul, hogy az anyagot lehetőleg 
gyorsan lehűtik és a PCDD/F-eket a változásoktól megóv
ják.

hütött mintavevő szonda

füstgáz

3. ábra. A hűtött szondás mintavétel elve f i51

A mintavételi edény üvegből (magasabb hőmérsékleteken 
kvarcból) készül, és koncentrikusan egy speciális szondá
ban van elhelyezve. Ez a konstrukció lehetővé teszi a hű
tővíz áramoltatását az üveg mintavevő kamra teljes men
tén. Ezáltal maximális hőátadás jön létre és a mintázott 
anyag közvetlenül a szondába való belépés után lehűl. A 
szondában megy végbe a kondenzáció, ami a finom ré
szecskék leválását eredményezi. A gyűjtőfázis itt szondá
ból, a kondenzátum gyűjtéséből és az utána kapcsolt szi- 
lárdanyag-adszorbensből áll. Ennek a módszernek az elő
nyei különösen ott mutatkoznak meg, ahol a füstgáz ma
gas hőmérsékletű, mivel a mintázott mátrix hűtése már 
közvetlenül a szondába való belépésnél, azaz már a füst
gázcsatornában elkezdődik. Ugyancsak előnyös ez a min
tavételi módszer nagy víztartalmú füstgázoknál, ahol a víz 
cseppalakban kondenzálódik. Mivel igény szerint lehetsé
ges, hogy a befejezett mintavétel után az üvegszondát a 
szondacsőből eltávolítsák, és analitikai feldolgozásra át
adják, így az olyan füstgázok mintavétele sem probléma, 
amelyeknél a tapadásra hajlandó porrészecskék a szonda 
első részében kiülepednek [1].

Elemzés

A mintavétel után az adszorbenst kiemelik a készülékből 
és eljuttatják az analizálást végző laboratóriumba. Vala
mennyi mintavételi eljárás után a méréstechnika mindig 
ugyanaz: gázkromatográfiás elválasztás és tömegspekt- 
rometriás detektálás.

Az emissziós mintát több lépésben extrahálják illetve tisz
títják (szelektív abszorpció, több oszlopos kromatográfiás 
mintatisztítás), majd az így kapott extraktumból a meghatá
rozást gázkromatográfiásán tömegspektrometriás detektá
lással, izotóphígításos technikával (HRGS-MS) végzik.

Minden munkafázisban a veszteség belső standardok 
hozzáadásával ellenőrizhető és kompenzálható. Ma már 
mindegyik analizálandó kongener mint a 13C és 37C1 izo
tópja standardként kapható, úgyhogy az elemzéshez az 
izotóphígítási technika alkalmazható.

Kvantifikálás és az eredmények megadása

Automatikus kiértékelő program segítségével határozzák 
meg az adott PCDD/F komponensek abszolút mennyisé
geit, majd amennyiben szükséges, korrigálják a helytelen 
integrálásból adódó hibákat. Az abszolút mennyiségekből 
a TEQ faktorok segítségével számítják ki az egyedi és az 
összes toxicitási egyenértéket. Csekély koncentrációknál 
a nehezen kimutatható izomerek miatt probléma léphet 
fel, mivel ezek az egyedi vegyiiletek az összegben nullá
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val vesznek részt, annak ellenére, hogy a koncentráció 
nulla értéke tulajdonképpen valamennyi érték közül a leg
valószínűtlenebb [1]. Másrészről, ha minden érték a nullá
nál nagyobb, az ugyancsak hamis és egy ténylegesen meg
mért koncentrációt tételez fel, amit viszont nem mértünk 
meg.

A toxicitási egyenérték számítása a határértékek betar
tásához a nem kimutatott komponensek figyelembe vétele 
nélkül történik. Az alkalmazott eljárás jóságának de
monstrálására pótlólagos számítást kell elvégezni, amely
nél a nem kimutatott izomereket a kimutatási határértéké
vel kell a toxicitási egyenérték (TEQ) összegében figye
lembe venni. Az eredmények megadásánál fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy az így kiszámított értékek nem min
dig tükrözik a valódi koncentrációkat.

Mint az eddigiekből is kiderült, a dioxinok analitikája 
meglehetősen összetett, nagy szakértelmet igénylő, hosz- 
szantartó és költséges eljárásokból áll. Egy emissziós 
minta analizálása Németországban kb. 1 000 DM, Ma
gyarországon pedig kb. 130 000 Ft. Hazánkban egyetlen 
akkreditált laboratórium található erre a célra, ez a Kör
nyezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Intézeté
nek Szerves Analitikai Laboratóriuma.

A dioxinok keletkezésének é s  emissziójának 
csökkentésére irányuló eljárások

A dioxinok füstgázokból és egyéb ipari melléktermékekből 
(szennyvíz) történő eltávolításának sokféle eljárása fejlő
dött ki az elmúlt másfél évtized alatt. Alapvetően két úton 
haladt a fejlődés: az egyik a dioxinok keletkezésének meg
akadályozását tűzte ki célul, a másik viszont a füstgázban 
levő dioxinok eltávolítására fejlesztett ki eljárásokat.

Természetesen a két módszer együttes alkalmazása a leg
tökéletesebb, ez viszont tetemes költségnövekményt von 
maga után. Manapság egy dioxinmentesítő eljárás beépíté
sének tervezését elsősorban a határértékek betartásának és a 
költségek minimális szinten tartásának igénye határozza 
meg. A megismert és feldolgozott technikák közül a határ
értékre való tisztítás mindenhol megvalósul, a beruházási és 
üzemeltetési költségvonzatok azonban különbözőek.

A dioxinok keletkezésének visszaszorítása

A dioxinok keletkezésének visszaszorítására irányuló 
módszerek közül elsőként az automatizált égési teljesít
ményvezérlés magvalósítását említjük, mely már a tűztér 
optimális kialakításával képes a szerves vegyületek és N- 
oxidok keletkezésének visszaszorítására, ezáltal a füstgáz 
dioxin-tartalmának csökkentésére. Az eljárást a Von Roll- 
cég által kifejlesztett adagolórostély teszi lehetővé, mely
nek segítségével minden egyes égetési zónában optimális 
rostélytávolság állítható be [10]. Az égési teljesítmény
vezérlés szempontjából fontosak a tüzelést befolyásoló 
szabályozási jellemzők, mint pl. a hulladékadagolás, ros
télybeállítás, a hulladéknak megfelelő optimális primer- 
és szekunder levegőmennyiség. A tűzteljesítmény-szabá- 
lyozás célja, hogy konstans égési teljesítmény beállításá
val azonos gőzmennyiséget tudjanak előállítani és ezáltal

a környezetkárosító feltételek, mint pl. a salakkiégés mér
téke, a tűztér hőmérséklete és a füstgázkiégés az optimá
lis értéket vegyék fel. A szelepek, az adagolórostélyok és 
a primer levegőadagolás számára a szabályozási tényezők 
a képződött gőzmennyiség és a füstgáz oxigéntartalma.

A következő pozitív hatások figyelhetők meg a folya
mat során:
• a légfelesleg nagysága csökken, azaz a füstgáz oxigén- 

tartalma 9-11 %-ról 6-7 %-ra esik vissza. Ezalatt a tűz
tér hőmérsékletviszonyai nem változnak és a redukált 
oxigéntartalom a nitrogén-oxidok és a dioxinok képző
désének csökkenését eredményezi,

• az energianyereség, vagyis a kazánhatásfok kb. 2 %-al 
megnő, függően attól a hőmennyiségtől, amelyet az E- 
filterből távozó kis mennyiségű füstgáz tartalmaz.

Az utóbbi évek kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy a 
távozó dioxin nagy hányada képződik az úgynevezett De 
Novo-szintézis folyamán 300-400°C-on oly módon, hogy 
a füstgázáramban a fém-kloridokból képződő klór és a 
pernye szemcsékben jelenlévő szerves szén, valamint oxi
gén reakciója -  a pernye katalizáló hatása mellett -  dioxi- 
nokat eredményez. A reakcióképes szabad gyökök (mint 
pl. CHj, C2Hj, C^Hj, A r\ OH') a vízgőzzel, a hidrogén
nel, az oxigénnel és az égetésnél jelenlevő más anyagok
kal termodinamikailag stabilis vegyületekké (pl. aromá
sok) tudnak kombinálódni. Az organikus anyagokból elő
ször rokonszerkezetű gyökök keletkeznek. Ha az égetési 
folyamatban klór is részt vesz, a megfelelő mono- és 
poliklórozott vegyületek (PCDD, PCDF) keletkeznek, 
ahogyan az a klórozott szerves anyagok (mint pl. a PVC) 
égetésénél végbemegy.

Stieglitz és Vogg [10] kimutatták, hogy az elektrosztati
kus leválasztó porában a PCDD/PCDF-tartalom bizonyos 
kísérleti körülmények között drámaian magas, míg am
móniaadagolás következtében ez az érték sokkal alacso
nyabb. A szerzők ezt a hatást a katalizátorrendszer blok
kolására vezetik vissza. Tehát ha a porok széntartalmát 
szabályozni tudjuk, vagyis a pernye kiégésének mértéke 
változtatható, akkor a füstgáz károsanyag tartalma is kont
rollálható. Ennek a problémának a megoldására segítségül 
lehet a hőmérsékletszabályozás, tartózkodási időnek és a 
turbulencia mértékének helyes megválasztása.

A dioxinok eltávolítása a véggázokból

A legelső dioxinleválasztó berendezések tulajdonképpen 
porleválasztók voltak. Azonban mivel az elektroszűrők- 
ben a szűrők általában 300 °C hőmérsékleten dolgoztak, 
szinte a legfontosabb dioxingenerátornak számítottak. 
Még 170 °C-os hőmérsékleten, meghatározott feltételek 
mellett is kimutattak dioxinkoncentráció-emelkedést. 
Szövetszűrők esetében is függ a leválasztás mértéke az 
üzemi hőmérséklettől, valamint a porban levő vegyületek 
adszorpciós képességétől. Dioxin-koncentráció- 
növekedést azonban nem mutattak ki szövetszűrőn való 
áthaladás után. Az a tény, hogy elvileg nagyobb teljesít
ménnyel lehet szövetszűrőkkel nehézfémeket leválaszta
ni, az új létesítmények körében népszerűbbekké tette 
azokat az elektroszűrőkkel szemben.
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Mivel a dioxinok elsősorban nehézfémekhez kötődnek, a 
fémszennyezések eltávolításával gyakorlatilag megszün
tetjük a jelenlétüket. Az elektroszűrőket sem kell ugyanak
kor elavultnak tekinteni, hiszen az üzemelési biztonságuk 
nagyobb, és a karbantartási szükségletük kisebb.

Az utóbbi 5-15 évben a dioxinok és a nitrogénvegyületek 
együttes eltávolítására számos kombinált módszert fejlesz
tettek ki. Közülük az első a katalitikus-oxidatív-eljárás, 
mely jelenleg is az egyik legdinamikusabban fejlődő techno
lógia. Lényege, hogy a dioxinok eltávolítására módosított 
DENOx katalizátorokat alkalmaznak gyakran kombireak
torokban, tehát olyan reaktorokban, amelyekben a nitrogén
vegyületek és a dioxinok együttesen eltávolíthatók. Ez a ka
talizátor a dioxinokat légnemű CO-, és H.,0 komponensek
ké bontja le, melléktermékként pedig kis mennyiségű HC1 is 
keletkezik. Ezek a bomlástermékek azonban nem veszélye
sek, és nem igényelnek további tisztítást. A DENOx-kata- 
lizátor elnevezés gyűjtőnév, melyek esetében a katalizátor
hordozók főként titán-dioxidból állnak, amit volfrám-tri- 
oxid stabilizál. A nagy porterhelés miatt és a nyomáscsökke
nés csökkentésére a katalizátort méhsejt monolitra viszik. A 
tisztítás hatásfoka NOx-re 90-95, dioxinra közel 99%.

A katalizátorokat vagy közvetlenül az elektroszűrő, 
vagy a füstgáztisztító berendezés után a tisztított gáz ára
mába építik be, ahol a savas komponensek már nem lehet
nek jelen. Mivel a kombireaktor alkalmazásával egy tisz
títási lépcső megtakarítható, az eljárás az aktív koksz- és 
aktív szén alkalmazásával működő eljárásokhoz képest 
25-30%-os költségmegtakarítást eredményez.

4. ábra. DENOx-katalizátor tálcás elrendezése a reaktorban [22]

Az eljárásnál a hagyományos SCR (szelektív katalitikus 
redukciós) eljárásokhoz hasonlóan a reaktor felső részé
ben a NOx-vegyületeket ammónia és víz hozzáadásával 
lebontják, mialatt az alsó részben a rendelkezésre álló oxi
gén az oxidációs katalizátor segítségével a dioxinokat 
széndioxiddá és vízzé alakítja át (4. ábra). A katalitikus 
reaktorokat úgy tervezik, hogy kb. 24 000 munkaórára, 
vagyis szinte 3 éves működésre képesek legyenek [10,11].

mkl

Ugyancsak a kombinált módszerekhez sorolhatóak az 
aktív szénen és -kokszon (esetleg zeoliton) végbemenő ad- 
szorpciós eljárások. Ezek világszerte a legelterjedtebb és 
legbiztonságosabb dioxin-eltávolítási módszerek, viszont 
az üzemeltetési költségeik is a legmagasabbak. Ezen eljá
rásoknál fontos szempont a telített aktív szén ártalmatlaní
tása, melyre a későbbiekben közlünk néhány megoldást. 
Az adszorpció előnye elsősorban a nagyon jó dioxin- és 
furán-leválasztási hatásfok, valamint további káros anya
gok, mint pl. a kén-dioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-flu- 
orid, hidrogén-szulfit, ammónia, bázikus aminok és a gáz
formájú nehézfémvegyületek (különösen a higanyvegyü- 
letek) mennyiségének csökkentése. A dioxinok és furánok 
jó  adszorpciós képességének alapja alacsony gőznyomá
suk. A működési hőmérsékletnek mindig 150 °C alatt kell 
lennie, mivel az adszorpció teljesítménye a hőmérséklet 
csökkenésével növekszik. Az áramlási sebesség a haté
kony működés érdekében nem csökkenhet 0,01 m/s alá. 
Jelenleg mint „rendőrfilter”-t alkalmazzák széles körben, 
mivel a füstgáztisztító berendezések esetleges üzemzava
raiból adódó szennyezéseket kötik meg velük nagy haté
konysággal.

Az adszorpciós eljárások az utóbbi évtizedben hatalmas 
fejlődésen mentek át. A legelsők csúszóágyas adszorberek 
voltak, ezekből található Európa szerte ma is a legtöbb 
(pld. a bécsi veszélyeshulladék-égetőben).

A csúszóágy elnevezés arra utal, hogy az aktív koksztöl- 
tet kvázi-folyamatosan halad lefelé a reaktorban, mialatt a 
füstgáz ellen-, vagy keresztáramban átáramlik rajta. A fej
lődés következő lépcsője egy merőben új adszorpciós 
módszer: az áramlásos eljárás, melyet leginkább kommu
nális hulladékégetőkben alkalmaznak Nyugat-Európában, 
de Dorogon is ilyet találunk (5. ábra). Ebben az esetben a 
füstgázálamba aktívkoksz és mésztej keverékét porlaszt- 
ják, melyet a légáramba helyezett szövetszűrővel válasz
tanak le. A legutóbbi, csak 2-3 éve kialakult módozat az 
állóágyas eljárás (6. ábra) és kifejlesztésében a Lurgi 
A.G. (Frankfurt) jeleskedett.

koksz+

5. ábra. Áramlásos szövetszűrös aktív koksz adszorber [23]
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szorbens 2 szorbens 3

6. ábra. Állóágyas szabszorber vázlata [23]

Az említett adszorpciós módszerek közötti lényeges kü
lönbség az anyagátadás ideje, ami az áramlásos eljárás ese
tében nagyon rövid, viszont mintegy 10 másodperc a 
csúszóágyas módszernél. Jelenleg az állóágyas eljárás tű
nik a legkiforrottabbnak, mivel a multi-funkciós jellege 
folytán eltávolítja a klórtartalmú szerves vegyületeket és 
ugyanakkor a higanyvegyületeket is természetesen az 
egyes szerves és szervetlen vegyületekkel együttesen [12].

Kétféle eredetű kokszot lehet adszorpciós célokra fel
használni: a martin- vagy olvasztókemencék által barna
szénből előállított kokszot, valamint a kőszénből előállított 
aktívkokszot. Mindkettő szemcsés széntartalmú adszor- 
bens hasonló szerkezeti jellemzőkkel, amelyek ugyanak
kor kiindulási anyagaik és előállítási eljárásaik miatt kü
lönbségeket is mutatnak. Mivel az olvasztókemence kok
szot lényegesen egyszerűbben lehet előállítani, felhaszná
lási költségei is alacsonyabbak. A koksz átlagos ára 0,4 
DM/kg, míg az aktív szén ennek tízszeresébe kerül [24].

Az említett kokszokon kívül aktív szenet is alkalmaznak 
főleg az állóágyas adszorberek esetében. Ennél a mód
szernél a Lurgi A.G. az aktív szén szemcséi közé egy ter
mészetes alapú zeolitot kever megfelelő (30-70% ill. 70- 
30%) arányban (szorbens 2 ill. 3). Ennek többféle előnye 
is van: nem alakulhatnak ki úgynevezett „forró pontok”, 
melyek öngyulladáshoz vezetnek, a zeolitféleség lényege
sen olcsóbb az aktív szénnél, ugyanakkor megfelelő ad
szorpciós kapacitással rendelkezik és kialakítható belőle 
az adszorberen belül egy szűrőágy (szorbens 1), mely a 
belépő füstgáz jelenlévő portartalmát képes szinte mara
déktalanul eltávolítani [24, 25].

Az ágyak kialakításánál különböző adszoipciós és mecha
nikai kritériumoknak kell megfelelni. Az elsőként megemlít
hető paraméter az adszorbens leválasztási teljesítménye és a

maximális terhelhetősége, továbbá a gáz átáramlási jellemzői; 
fontosak ugyanakkor az adszorbensnek az adszorberben vég
bemenő transzportja, a komponensek felhasználhatósága és 
megbízhatósága, és nem utolsó sorban a szerkezet paraméte
rei. A koksz tartózkodási ideje a szűrőben 400 és 4 000 mun
kaóra közötti. Az aktív szénszűrők 2-4 évig üzemelnek [24].

A használt kokszot és szenet a leggyakrabban égetés út
ján ártalmatlanítják, vagyis egy belső anyagáramot alakí
tanak ki. Az égetésbe való visszavezetés mellett azonban 
más megoldások is ismertek:
• az elhasznált abszorbens hordókba keiül és a veszélyes- 
hulladék-égetés előírásainak megfelelően forgókemencé
ben ártalmatlanítják,
• a használt koksz és szén bekeverése az anyagáramba, pl. 

iszapba és veszélyes hulladékként való elégetése,
• őrlés, és egy porégetőbe való beporlasztás után 1 100 °C- 

on való égetés min. 2 másodperces tartózkodási idővel,
• a porszűrőből származó porral 1 200 °C-on történő ol

vasztás. Üvegszerű, oldhatatlan termék keltezik, az eljá
rás viszont nagyon drága,

• termikus deszorpció 500 °C felett.

A dioxin- és dibenzo-furánvegyületek specifikus csökkenté
si módszerei közül fontos megemlíteni a koksz és mészhid- 
rát alkalmazásával megvalósuló abszorpciós eljárásokat. Ez 
a módszer a száraz szorpción alapul, mely során a mész és 
az aktív szén keverékét porlasztják be a füstgázba. A dioxin- 
csökkentő főreakciók a légáramba helyezett szövetszűrőn 
következnek be teljes mértékben. Ezt az eljárást a berlini ve
szélyeshulladék-égetőben alkalmazzák jelenleg [6].

Ha a beruházási és az üzemeltetési költségeket figyelem
be vesszük, az egyik legolcsóbb módszer a véggázok kata
litikus dioxinmentesítése, melynek során mind a dioxinok, 
mind a nitrogénvegyületek eltávolítása megvalósul, az ak
tív szén és koksz adszorberek költségeinél 20-30 %-kal ol
csóbban. Az említett adszorpciós eljárások tekinthetők je
lenleg a legköltségesebbeknek (egy állóágyas reaktor beru
házási költsége 2-3 millió DM-t is elérheti), az eltávolítási 
hatékonyságuk és megbízhatóságuk azonban minden egyéb 
eljárásét felülmúlják. E tulajdonságaik miatt terjedtek el 
olyan széles körben világszerte. A lehetséges beépítési mó
dok közül is az állóágyas megoldás a legkedveltebb, mely 
ugyan lényegesen nagyobb mennyiségű aktívkokszot igé
nyel, s ezáltal a költségek is magasabbak, mint az áramlá
sos módszer esetében, az eltávolítás biztonsága azonban 
egyértelműen nagyobb. A veszélyeshulladék-égetők eseté
ben tehát mindenképpen az állóágyas adszorberek alkalma
zása javasolható, míg kommunális hulladékégetők füstgá
zainak tisztítására az áramlásos módszer is megfelelő.

Jelölésjegyzék:

PCDD Poliklórozott dibenzo-dioxinok
PCDF Poliklórozott dibenzo-furánok
TEQ Toxicitási Ekvivalencia Faktor
I-TEF Nemzetközi Toxicitási Tabella
LD,0 Halálos dózis (egyedek 50%-a elpusztul)
MÁK Maximális munkahelyi koncentráció 
TDI Megengedhető Napi Felvétel
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

György Andrea: Dioxinok analitikája és a csökkentésükre irá
nyuló technológiák fejlesztési irányai

A közlemény az eddigi fontosabb kutatásokat és eredményeket 
foglalja össze, kiemelten kezelve a probléma megoldására kidol
gozott eljárásokat és az ellenőrzésüket lehetővé tévő mintavételi 
módszereket. Felsorolja és bemutatja a módszereket aszerint 
csoportosítva, hogy a technológia mely részén alkalmazzák 
azokat. Részletesebben tárgyalja az aktív szén és aktív koksz el
járásokat, melyeket ma világszerte a legszélesebb körben alkal
maznak, s melyek magyarországi elterjedése szintén várható. A 
dioxinnal telítődött adszorbensek ártalmatlanítására is ismertet 
néhány módszert.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 86 (2002)]

S U M M A R Y

Andrea György: Dioxin Analysis and Development of Dioxin 
Elimination Processes

We have collected the most significant research results, espe
cially on the control of sampling methods and the process of 
dioxin elimination.

We collected and showed the groups of these processes 
according to the part of the applied technologies. Discussed in 
detail the activated carbon and activated coke processes, used 
widely all over the world. The spreading of these processes is 
expectable also in Hungary.
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A hatodik európai környezetvédelmi 
akcióprogram (6EAP)

Az Európai Környezetvédelmi Tanács által 
elfogadott akcióprogram fő prioritásai a klí
maváltozás, a biodiverzitás, az egészség és a 
környezet, a megvalósítható forrás

hasznosítás, valamint hulladék gazdálkodás. 
(Forrás: European Chemical News, 18-24 
June 2001, p. 7.)

Egy sikeres hazai EU támogatás 
pályázó

A GEONARDO Kft A  az EU-ban a legsikere

sebb pályázóként tátják számon, eddig öt 
alkalommal nyert önállóan, vagy partnerként 
környezetvédelmi, területfejlesztési témában, 
8 pályázati anyaga van elbírálás alatt és 
további 18-at készít elő. (Forrás: 
www.geonardo.hu)

RL
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Nagy szulfid- és merkaptántartalmú finomítói szennyvizek 
ártalmatlanítása
MÓL - OX eljárás

Bevezetés

A kőolaj finomítása során több technológiában is keletkezik 
igen magas kémiai oxigénigény (KOI) egyenértékkel jelle
mezhető toxikus és intenzív bűzhatást okozó veszélyes hulla
dék. Az úgynevezett fáradt MEROX-lúgok a benzintípusú 
üzemanyagok oldott kén-hidrogén- és merkaptán-típusú ve- 
gyületeinek nátrium-hidroxid vizes oldatával való eltávolítá
sa során képződnek. (A keletkezett fáradt MEROX-lúg jelen
tős veszélyforrás a környezetre nézve 13-as pH-ja és 
10 000-200 000 mg 0 2/dm3 KOI értéke miatt /KOI: 
dikromátos kémiai oxigénigény/.) Ezek élővízbe, vagy bioló
giai szennyvíztisztítóba erős toxicitásuk miatt még nagy hígí
tásban sem engedhetők be. A hulladéktól (az általunk kidol
gozott technológia bevezetéséig) csak égetéssel tudtunk meg
szabadulni. Minthogy az égetéses megsemmisítés egyre költ
ségesebb, a megsemmisítendő mennyiség egyre nagyobb lett.

Célul tűztük ki, hogy ipari méretű eljárást dolgozunk ki 
egy gazdaságos, helyszíni ártalmatlanításra, a kidolgozott 
technológiát telepítjük és a MÓL Rt. Dunai Finomító üze
meiben képződő szennyvizet versenyképes gazdaságossági 
paraméterekkel ártalmatlanítjuk.

Az alábbiakban bemutatjuk azt az innovációs láncot 
-  és a megvalósított technológiát - ,  amelyben az 500 cm3 
szakaszos laboratóriumi kísérletektől a 2-6 m3-es szaka
szos eljáráson keresztül az 1 m3-es folytonos működésű 
oxidációs reaktorig jutottunk el.

A vizsgálandó rendszer feltérképezése

A problémakör megismerése és tanulmányozása után egy
értelművé vált, hogy szükséges egy hatékony kémiai elő
kezelés, mielőtt a szennyvíz a Dunai Finomító szennyvíz- 
tisztító rendszerébe kerülne.

Kémiai kezelés

A szennyvíztisztítási technológiákban alkalmazott kémiai 
módszerek lényege, hogy a szerves és szervetlen szennyező 
komponenseket olyan vegyületekké alakítják, amelyek már 
nem mérgezőek (vagy a mikroorganizmusok számára le
bonthatók). Az átalakítás -  általában oxidáció -  történhet 
molekuláris oxigénnel [1] vagy oxidáló vegyületekkel. Az 
alkalmazás típusa több tényező függvénye. Elsődlegesen is
merni kell az ártalmatlanítandó vegyületek típusát, hiszen 
ettől függ, hogy milyen erősségű oxidálószert, ill. eljárást 
célszerű alkalmazni. Ugyanakkor a lehető leggazdaságo
sabb módszert kell választani, amelyben a hatékony oxidá
lószer ára ugyanúgy lényeges szempont, mint az ártalmatla
nítás ideje vagy a szükséges készülék igény.
'MÓL Rt. TKD Kutatás és Fejlesztés, Százhalombatta

1SAÁK GYÖRGY*
KOVÁCS IMRE*

PETRÓ JÓZSEF*

A vizsgálandó rendszer és a rendelkezésre álló szakiro
dalom [2, 3] alapos tanulmányozása után a molekuláris 
oxigén -  mint oxidálószer -  alkalmazása mellett döntöt
tünk. Az általánosan alkalmazott oxidálószerek közül a 
hidroxilgyök, az atomos oxigén és a hidrogén-peroxid [4] 
látszott a leginkább alkalmasnak, mivel erős oxidálósze
rek és alkalmazásuk nem okoz további környezeti terhe
lést (mint pl. a halogének vagy fémsók). Ugyanakkor a 
szóban forgó lúgos szennyvizek ártalmatlanítására a hid
rogén-peroxid sem használható, mert hatékonyan csak a
3-5 pH-tartományban képes oxidálni, így a szennyvizet 
előzőleg semlegesíteni kellene. Ez a pH-beállítás azon
ban az illékony kénvegyületek (kén-hidrogén, merkap- 
tánok) felszabadulásával és egyéb nem kívánatos mellék
reakcióval (pl. kolloid kén kiválásával) járna, ami a 
szennyező komponensek még nehezebb ártalmatlanítását 
vonná maga után. Az ózon vagy a hidroxilgyök előállítá
sa, valamint az ultraibolya besugárzás biztosítása plusz 
költségekkel jár, ha feltétlenül nem szükséges, alkalma
zásuk kerülendő.

I. ábra. A hőmérséklet hatása a konverzióra

Út a megoldásig

A rendszert szakaszos laboratóriumi kísérletekben kezd
tük vizsgálni, ahol megállapítottuk a KOI csökkentésé
nek paraméterérzékenységét, a hőmérséklet, nyomás, 
tartózkodási idő, gázmennyiség és minőség hatását a 
konverzióra. A kísérleti paraméterek az 1. táblázatban 
láthatóak.

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a hőmérséklet hatásának 
van a legjelentősebb szerepe a KOI csökkentésében (1-6 
paraméter). (Az 1. ábra szemléletesen mutatja a hőmér
séklet hatását a konverzióra.) Másik jelentős paraméter a 
tartózkodási idő (5, 7-9 kísérletek). Az oxigén használata 
ugyan javítja az oxidáció hatékonyságát, de nem olyan 
mértékben, hogy gazdaságossági szempontokból érdemes 
legyen figyelembe venni.

A nyomás hatása csak addig jelentős, amíg a MEROX-
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Szakaszos kísérletek
1. táblázat

Kísérlet
száma

Oxidáló
ágens

Nyomás,
MPa

Hőm ér
sekiét, 

°C

Kezelési 
idő, óra

At áramló 
gázmennyiség, 

dnvVóra

KOI, mg 
0 2 /dnr1

Konverzió*,
%

i Levegő 0,1 50 4 7 98 000 2,9
2 Levegő 0,1 100 4 7 91 000 9,9
3 Levegő 0,5 130 4 7 68 000 32,6
4 Levegő 0,6 150 4 7 44 200 56,2
5 Levegő 1,0 170 4 7 26 000 74,2
6 Levegő 1,4 190 4 7 12 800 87,3
7 Levegő 0,6 150 24 7 8 300 91,8
8 Levegő 0,6 150 48 7 3 800 96,2
9 Levegő 0,6 150 96 7 2 100 97,9

10 Oxigén 0,6 150 4 7 18 300 81,8
11 Oxigén 0,6 150 24 7 2 100 97,9
12 Oxigén 0,6 150 96 7 1 300 98,7
13 Levegő 4,0 150 4 7 34 100 66,2
16 Levegő 0,6 150 4 14 38 300 62,0

lúgot folyadék fázisban lehet tartani, további emelése gya
korlatilag csak a költségeket növeli.

A kedvező laboratóriumi kísérletek után üzemesítettük a 
szakaszos szennyvíz oxidációs technológia első változa
tát, az elvi folyamatábra a 2. ábrán látható.

2. ábra. Szakaszos elrendezésű rendszer 
1 autokláv; 2 kondenzátor; 3 rotaméter; 4 lúgos gázmosó; 5 nyomás sza
bályozó; 6 visszacsapó szelep; 7 töltő és leürítő szelep; 8 áramlás szabá
lyozó; L levegő; KV kondenz víz; LG lefújt gáz

A technológia első változatában 1995. végétől 1996. 
végéig 300 m3 fáradt MEROX-lúgot dolgoztunk fel
94,5 %-os hatékonysággal, az égetés költségének 65%- 
áért. Már az üzemesítés során látszott, hogy a gáz-folya
dék érintkeztetés -  amit az autokláv keverője végez -  
nem elég hatékony. A kilépő lefújt levegő oxigéntartalma
10-12 tf% között mozgott, azaz nem volt megfelelő az 
oxigénbevitel hatékonysága. A fázisérintkeztetés elégte
lensége miatt -  mivel a hőmérséklet és nyomás tovább 
nem volt emelhető (a készülék paraméterei adottak) -  a 
tartózkodási időt kellett magasan tartani. Ez pedig ala
csony kapacitást és viszonylag magas kezelési költséget 
eredményezett, ezért a technológia első változatát to
vábbfejlesztettük (3. ábra).

Feltételeztük, hogy ha az oxidációt töltetes csőreaktor
ban, csörgedező reaktor üzemmódban hajtjuk végre, -  a

* Konverzió: [(Kiindulási KOI - Kezelt KOI)/Kiindulási KOI[ * 100,0%
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3. ábra. Homogén-heterogén szennyvíz oxidációs rendszer 
I  autokláv; 2 töltetes reaktor; 3 cirkulációs szivattyú; 4 kondenzátor; 
5 lúgos mosó; 6 rotaméter; 7-8 visszacsapó szelepek; 9 gáz-áramlás sza
bályozó; 10 leürítő szelep; L  levegő; KV kondenzvíz; LG lefújt gáz

töltet lehet inért anyag vagy katalizátor is -  intenzívebb 
gáz-folyadék érintkezés valósul meg és végbemegy azon 
vegyületek teljes oxidációja is, amelyeknél az autokláv- 
ban egy ponton leállt volna a folyamat.

Az eljárásra jellemző, hogy a keringetés nagy sebességgel 
történik, így a jelentős turbulencia miatt nem rakódnak ki -  
az oxidáció közben átmenetileg keletkező -  lebegő szennye
zések a töltetre. Bár egyszeri áthaladásra csak 1,5-2% a kon
verzió, mivel azonban a cirkulációs szivattyú kb. 40 perc alatt 
forgatja meg az autokláv tartalmát, ezáltal lényegesen kisebb 
a kezelési idő, mint a csak szakaszos elrendezésű módszeré. 
A friss levegőt a töltetes reaktorba felülről, a folyadék betáp
lálással egyenáramban tápláljuk be, és innen kerül az auto- 
klávba, ahonnan kondenzátoron át távozik. A magával vitt 
pára kondenzátuma még tartalmazhat káros anyagokat, ezért 
a kondenzátumot folytonosan visszavezetjük az autoklávba.

A 6 m3 szennyvíz ártalmatlanítását kb. 80 óra alatt végez
tük el. Csökkenteni lehetett az oxidációhoz szükséges leve
gő mennyiségét, mivel a hatékonyabb fázisérintkeztetés kö
vetkeztében a lefújt levegő 0-,-tartalma 7-8%-ra csökkent. 
A 101 000 mg 0-,/dm3 KOI érték a kezelés hatására 4 400 
mg O0/dm3 értékre csökkent, ami az egyéb alacsony KOI 
értékű szennyvizekkel 900 mg 0 2/dm3 értékre hígult az 
üzem kilépő pontján és az innen elfolyó szennyvizet a bio
lógiai szennyvíz-utókezelő károsodás nélkül képes feldol
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gozni és az onnan kilépő kezelt szennyvíz 30 mg 0 2/dm3 
alatti KOI értékű. A második változatban 1997. január és
1998. augusztus között 550 m3-t ártalmatlanítottunk 
95,6%-os hatásfokkal, az égetés költségének 55%-éit.

A folytonos technológia

A költségek további csökkentése vezetett bennünket ama, 
hogy foglalkozzunk a fáradt MEROX-lúgok folytonos 
oxidációjával.

A technológia

A folytonos laboratóriumi kísérletek sikeres végreha
jtása** után megterveztük és megépítettük a modellként 
szolgáló 100 cm3-es reaktor 10 000-szeres méretnövelt 
változatát. (Bár a kombinált homogén-heterogén oxidáci
ós rendszer bevezetésével megteremtettük a lehetőségét a 
Dunai Finomítóban képződő MEROX típusú fáradt lúgok 
teljes mennyiségének ártalmatlanítására, a folytonos 
technológia bevezetésétől további költségmegtakarítást 
reméltünk.)

A folytonos fáradt MEROX-lúg oxidáló rendszer kap
csolási rajza a 4. ábrán látható. A technológiát 1998. au
gusztusában üzemesítettük. Az üzemi tapasztalatok ked
vezőbb képet mutattak, mint az a laboratóriumi kísérletek 
alapján várható volt. A bevezetett folytonos technológiá
val jelentősen tudtuk csökkenteni a költségeket. A tartóz
kodási idő 20-30%-kal csökkent, a folytonos üzemmenet 
miatt megszűnt a szakaszos üzemmenetben elkerülhetet
len felfűtési-lehűtési, be- és kitározási idő (kb. 10% kapa
citás kiesés). Összességében kb. 35-40%-kal nőtt a terme
lékenység. Jelentősen csökkent az energiaintegráció miatt 
—  még a 40 °C-kal magasabb hőmérséklet ellenére is — 
a fűtőgőzfelhasználás. Fajlagosan a felhasznált levegő 
mennyisége is csökkent, mivel a kilépő lefújt levegő O-,- 
tartalma 4-5%  között volt. (1999. augusztus 1-ig a folyto
nos üzemmenetben 720 m3 fáradt MEROX-lúgot dolgoz
tunk fel 97% feletti konverzióval.)

A technológia berendezéseinek -  legfőképpen a töltetes 
reaktor -  méretét egyértelműen a szükséges tartózkodási

4. ábra. Folytonos üzemű szennyvízkezelő berendezés 
1 kezeletlen szennyvíz tartály; 2 adagoló szivattyú; 3 préslevegő; 4 elő
melegítő; 5 reaktor; 6 hőcserélő; 7 nyomás alatti szeparátor; 8 atmoszfé
rikus szeparátor; 9 gázmosó; G gőz; K  kondenzvíz; H  hűtővíz; KV  ke
zelt szennyvíz

**A kísérletek taglalása meghaladja jelen közleményünk kereteit, ezért 
itt nem részletezzük.
***Csak a reaktor és a hőcserélők

idő határozza meg; mivel a betáplált anyag mennyisége, 
az elérni kívánt hatásfok (minimum 95%) adott, az alkal
mazható hőmérséklet és nyomásértékek technikailag kor
látozottak voltak (180 °C, 1,5 MPa). Egyetlen út kínálko
zott a reaktor méretének csökkentésére: olyan töltet alkal
mazása, amely a maximális gáz-folyadék érintkeztetés 
mellett a kémiai folyamatok sebességének gyorsításával 
csökkenti a tartózkodási időt, azaz elérhető, hogy adott 
idő alatt kisebb reaktor térfogatban kezeljük a kívánt 
szennyvíz-mennyiséget. Ez a meggondolás vezetett el egy 
megfelelő katalizátor kereséséhez és alkalmazásához.

A katalizátor kiválasztó kísérleteket 100 cm3-es folyto
nos reaktorrendszerben végeztük. A kísérletek során meg
állapítottuk, hogy a legtöbb hordozó, mint pl. A120 3, Al- 
szilikátok [5] vagy aktív szén nem alkalmas a MEROX- 
lúgok kezelésére, ezek az agresszív környezetben felol
dódnak. A kereskedelemből megfelelő katalizátort nem 
tudtuk beszerezni, így saját készítésű katalizátor előállítá
sa mellett döntöttünk. Két katalizátort szintetizáltunk, az 
egyik TiO?-alapú, [6] a másik pedig egy CoO/Fe20 3 rend
szer volt. Megállapítottuk, hogy a katalizátorok kellő ha
tékonysággal működnek, és az 1 000 órás tartamkísérletek 
után nyilvánvalóvá vált: egyik katalizátor sem szenvedett 
strukturális változást, azaz mindkét katalizátor ellenáll az 
agresszív környezetnek is.

Gazdasági számítások szerint a T i0 2 alapú rendszer (a 
katalizátor neve: MOL-OX T4N) előállítása és használata 
gazdaságosabb, ezért megterveztük a szintézis méretnöve
lését és legyártattunk 300 kg ilyen típusú katalizátort. A 
katalizátort betöltöttük a folyamatos reaktorrendszerbe és 
az üzemmenet során rendszeresen vizsgáltuk a katalizátor 
hatékonyságát. Megállapítottuk, hogy 50%-kal növelt tér
sebesség esetén is képes a KOI-t 97%-os konverzióval 
csökkenteni és ezáltal a költségeket tovább mérsékelni.

A végleges technológiai eljárás jellemzőit a 2. táblázat 
tartalmazza.

A négy különböző technológiai rendszerben feldolgo
zott (2000.02.29-ig 2 000 m3) fáradt MEROX-lúg ártal
matlanítása során rendszeresen vizsgáltuk a kezelt 
szennyvizek szulfid- és merkaptántartalmát. A vizsgálati 
eredmények a 3. táblázatban láthatóak. Kitűnik, hogy a 
fáradt MEROX-lúgok ártalmatlanítására kifejlesztett egy
re hatékonyabb technológiákkal (a fajlagosok jelentős ja 
vításával) a kibocsátott toxikus anyag mennyiség nagy
ságrendekkel csökkent.

2. táblázat

A végleges technológiai eljárás jellemzői
Szennyvíz paraméterek Kezelendő Kezelt
pH 8-13,5 7-11
KOI, mgCL/dm3 5 000-18 0000 200-1 800
Na,Sv-tartalom, % 1,5-8,0 Legfeljebb 20 ppm
Szárazanyagtartalom, % 5-11 5-11
Olajtartalom, ppm 0-7000 Legfeljebb 20 ppm

Technológiai paraméterek
Reaktor hőmérséklet, °C 180
Reaktor belépő nyomás, MPa 1,3
LHSV 0,5-2,0
Gáz/folvadék arány, NmJ/raJ 100-250
Katalizátor MOL-OX-T4N
Szerkezeti anyag minőség*** KO-36
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3. táblázat

A kezelt szennyvíz szulíld- és merkaptántartalom változása a feldolgozási technológia függvényében

Anyag
Alapanyag,

%

Szakaszos
technológia,

%

Kombinált homogén- 
heterogén technológia, 

%

Folytonos
technológia,

%

Folytonos 
technológia + 

MOL-OX T4N, %

Na-szulfid 100 5,6 3,7 1,8 0,5
Metil-merkaptán 100 2,02 1,76 0,88 0,03
Etil-merkaptán 100 1,96 1,38 0,86 0,01
Propil-merkaptánok 100 0,91 0,47 0,08 0
Dimetü-diszulfid 100 0,171 0,091 0,025 0,008
Azonosítatlan kénvegyületek 100 0,132 0,074 0,015 0,005

Az eljárás gazdaságossági mutatói

Az előzőekben bemutatott MOLOX-MEROX technológia 
több éves folyamatos fejlesztő munka eredménye. Abban a 
szerencsés helyzetben voltunk, hogy a laboratóriumi ered
ményeket a MÓL Rt. Kutatás-Fejlesztés Kísérleti Üzemé
ben a speciális adottságok folytán alacsony költséggel szin
te azonnal üzemesíteni tudtuk. A fáradt MEROX-lúgok ége
tési költségéhez viszonyítva eljárásunkkal társaságunknak 
közel 200 millió forintot takarítottunk meg. Noha a 
MOLOX-MEROX üzem a MÓL Rt. Kutatás-Fejlesztésen 
jelenleg is működik, üzemracionalitási és költségcsökkenté
si szempontokból megterveztük egy új fáradt MEROX-lúg 
kezelő üzem Dunai Finomítóban történő telepítését. Elkészí
tettük a technológiai folyamatábrát, a beruházási költség- 
becslést, készülékméretezést, a műszerezett folyamatábrát, 
vizsgáltuk az új üzemben a kezelési költséget, kiszámítottuk 
a beruházás megtérülési mutatóit. Megállapítottuk, hogy 
egy 1 200 t/éves MOLOX-MEROX üzem KO-36-os anyag- 
minőségben 192 millió forintba kerül (2000. 10. havi ára
kon). Az újonnan tervezett MOLOX-MEROX üzemben a 
fáradt MEROX-lúgok ártalmatlanításának költsége az 
egyéb ártalmatlanítási lehetőségek költségeinél több mint 
egy nagyságrenddel alacsonyabb lenne és az energia integ
ráció miatt a jelenlegi ártalmatlanítás felébe kerülne. A meg
térülési számítások is igen kedvező képet mutatnak, környe
zetvédelmi beruházásoknál ritka a 4,5 éves megtérülés, ami 
jelen esetben érvényes a MOLOX-MEROX technológiára.

Továbblépési lehetőségek

Az eljárást, bár speciális esetre dolgoztuk ki, nem csak a fent 
ismertetett probléma megoldására alkalmas. Megfelelő adap
tációval más összetételű szennyvizek kezelése is elvégezhe
tő ezzel a technológiával. A rendszer flexibilitását bizonyítja, 
hogy a MÓL Rt. maleinsav-anhidrid üzemi szennyvízét (pH:
1,5, KOI: 160 000) is eredményesen tudjuk kezelni.

Összefoglaló értékelés

A fejlesztés során szabadalommal védett eljárást (a 
MOLOX-MEROX-ot) és katalizátort (a MOL-OXT4N-t) 
dolgoztunk ki a nagy szulfidtartalmú, fáradt MEROX- 
lúgok ártalmatlanítására, az eljárást több lépésben üzeme- 
sítettük és a társaságunknál képződődő összes ilyen típu
sú szennyvizet gazdaságosan ártalmatlanítottuk (és a to
vábbiakban is ártalmatlanítjuk). A fejlesztői munka során 
kidolgozott szennyvíz ártalmatlanítási eljárással, 2 000 m3

mkl

fáradt MEROX lúgot ártalmatlanítottunk -  miközben a 
KOI 94-97%-kal, a szulfidtartalom 99,99%-kal csökkent 
-  és ez alatt az idő alatt a társaság többszáz millió forint 
költséget takarított meg.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Isaák György -  Kovács Imre -  Petró József: Nagy szulfid- és 
merkaptántartalmú finomítói szennyvizek ártalmatlanítása
MÓL -  OX-eljárás

A szerzők bemutatják azt a kutató-fejlesztői munkát, amelyben 
az 500 cm3 szakaszos laboratóriumi kísérletektől a 2-6 m3-es 
szakaszos ártalmatlanítási eljáráson keresztül az 1 m3-es folyto
nos működésű katalitikus oxidációs reaktor rendszerig jutottak 
el a kőolaj finomítása során keletkező, toxikus és intenzív bűz
hatást okozó veszélyes hulladék -  a MEROX-lúg -  ártalmatlaní
tásában. A kidolgozott technológiát telepítették és a MÓL Rt. 
Dunai Finomító üzemeiben képződő szennyvizet versenyképes 
gazdaságossági paraméterekkel folytonosan ártalmatlanítják.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 93 (2002)] 

S U M M A R Y

Gy. Isaák -  I. Kovács -  J. Petró: Disposal of Refinery Waste- 
water with High Sulfide and Mercaptane Content MOL-OX
process

A process has been developed for the disposal of a toxic, haz
ardous refinery waste with intensive odour -  the spent caustic of 
the MEROX unit. Laboratory results in a 500 cm3 batch reactor 
were first scaled up in 2-6 m3 autoclaves and finally a 1 m3 con
tinuous catalytic oxidation has been elaborated. The technology 
has been implemented and the waste of MOL Duna Refinery is 
disposed of continuously by this cost-effective method.
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Ritkaföldfém(lll)-komplexek alkalmazása az orvosi 
diagnosztikában és terápiában___________________

BRÜCHER ERNŐ* 
MATKÓ JÁNOS**

A ritkaföldfém elemek (Se, Y, La, lantanoidák) modern 
technikában történő alkalmazásai -  lézerek, foszforok 
(színes TV), keménymágnesek stb. -  ma már jól ismertek. 
Ezek az alkalmazások többnyire a lantanoidák különleges 
optikai és mágneses tulajdonságain alapulnak, amelyben a 
zárt, 5s25p6 elektronhéj alatt feltöltődő 4f elektronoknak 
van döntő szerepük. Ezek a különleges tulajdonságok a 
lantanoida-vegyületek vizes oldataiban is jelentkeznek, 
melyek gyakorlati alkalmazásai az elmúlt 15-20 évben 
különösen a molekuláris biológiai kutatásokban, az orvo
si diagnosztikában és terápiában terjedtek el. Ezekről az 
alkalmazási területekről az érdeklődés növekedésének 
megfelelően számos összefoglaló közlemény, monográfia 
jelent meg [1-8]. A következőkben röviden ismertetünk 
néhány fontosabb alkalmazási lehetőséget.

Kontrasztanyagok a m ágneses rezonanciás 
képalkotásban (MRI)

Az MRI (magnetic resonance imaging) vizsgálatokban a 
mágneses térbe (0,5-1,5 T) helyezett betegek testében le
vő protonok (elsősorban vízprotonok) megfelelő 
rádiófrekvenciás impulzusszekvencia hatására eredménye
zik a mért jelet. A jel intenzitása arányos a test térfogategy
ségében levő protonok számával, tranzverzális relaxációs 
idejével (T9) és fordítva arányos a longitudinális relaxáci
ós idővel (T,) [1, 2]. A képalkotás során a testrészek vé
kony, 1-2 mm vastagságú szeletéről kapnak információt, 
így az MRI vizsgálatokban a feloldás nagyobb, mint a CT, 
SPECT vagy PÉT esetében. A protonok relaxációs ideje az 
egészséges és beteg szövetekben kissé eltér, ami a képek 
kontrasztosságát eredményezi. Paramágneses fémionok a 
relaxációs időket csökkentik (növelik az 1/T( és 1/T9 rela- 
xáció sebességét) és mivel hatásuk az egészséges és beteg 
szövetekben eltérő, kontrasztnövekedést eredményeznek 
[1, 2,4]. A szabad fémionok toxikusak, ezért csak komple
xeik használhatók kontrasztnövelő anyagként. A klinikai 
gyakorlatban lényegében csak a Gd3+ komplexeit használ
ják. Az alkalmazás feltétele a kis toxieitás, ami szoros kap
csolatban van a komplexek stabilitásával, de különösen a 
kinetikai inertségével. A Gd3+-komplexekben ligan- 
dumként a nyíltláncú DTPA, a makrociklusos DOTA és 
származékaik szerepelnek (7. ábra). Az L '-L 8 ligan- 
dumokkal képzett Gd3+-komplexek stabilitási állandói na
gyok (a logKGdl értékek 22-26 között változnak), de fon
tosabb a ligandum Gd3+-ra vonatkozó, az endogén fémek
kel (pl. Cu2+, Zn2+) szembeni szelektivitása, amit a 
logKGdL-logK ML különbséggel fejeznek ki [4].

A Gd3+-komplexeket 0,5 M oldatban i.v. injekció for
májában juttatják a szervezetbe 0,1-0,3 mmol/kg dózis-

♦Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 
♦♦Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Debrecen

bán. Az L 1, L2, L5, L6 és L7 ligandumokkal képződő hid
rofil komplexek az injektálás után egyenletesen oszlanak 
el az extracelluláris térben, majd közelítőleg 1,5 órás fele
zési idővel a vesén keresztül ürülnek ki. A lipofilebb GdL3 
és GdL4 komplexek részben a májon keresztül távoznak, 
így alkalmasak az emésztőrendszer vizsgálatára.

Az L '-L 7 ligandumok nyolc donoratomjukkal koordi
nálódnak a Gd3+-ionhoz, a kilencedik koordinációs helyet 
egy vízmolekula foglalja el (így a komplexek képlete 
GdL(H90)). Ennek a vízmolekulának fontos szerepe van, 
mivel a Gd3+ belső szférájában a protonok gyorsan 
relaxálódnak és a Gd3+ relaxációs hatása ennek a vízmo
lekulának a gyors cseréjével kerül át a környezetben (test
szövet) levő vízmolekulákra. A Gd3+-komplexek hatását a 
relaxivitás értékével fejezik ki, ami a vízprotonok 1 
mmol/dm3 koncentrációjú komplex által eredményezett 
relaxációsebesség növekedése (1/T, 2 mM_'s _l). Az 
L '-L 7 ligandumokkal képződő Gd3+ komplexek relaxi- 
vitása 3,5-4,5 mM~'s~' (20 MHz). Ennek mintegy fele a 
belső szférában levő vízmolekula gyors cseréjével, másik 
fele a Gd3+ és a külső szférában levő vízmolekulák köl
csönhatásával kapcsolatos.

A belső szférában bekövetkező relaxációt több tényező 
befolyásolja, melyek közül a komplex „forgó” mozgását 
jellemző rotációs korrelációs idő (tr ) és a H20  molekula 
kicserélődésének sebessége (kex, s“ ') különösen fontos 
[1, 4]. A használt komplexek esetében a xR értékek nem 
térnek el lényegesen. A kex optimális értéke 107—108 s-1. A
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R
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H
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1. ábra. A Gd3+-komplexekben használt ligandumok
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GdL‘(H20 )  és GdL5(H20 )  esetében a kex értéke 4 ,lx l0 6 
s-1 és 4,8xl06 s-1 25°C-on [9], ami gyakorlatilag még nem 
csökkenti a relaxivitást, de a töltésnélküli GdL2(H-,0) és 
más DTPA-biszamid-származékok esetében a kex értékek 
105 s-1 körül vannak, ami a vártnál kisebb relaxivitást ered
ményez [10,11]. Fiziológiás pH-n a GdL(H20 )  komplexek 
vízcsere sebessége mellett a H20  protoncsere sebessége el
hanyagolható. Az utóbbi időben a relaxivitás növelése cél
jából a ligandum szerkezetének módosításával próbálják 
növelni a protoncsere sebességét [12, 13].

A relaxivitás növelésének kézenfekvő módja lenne a 
belső szférában kötött vízmolekulák számának növelése. 
A GdL8(H20 )2 komplex in vitro relaxivitása kb. 50%-kal 
nagyobb mint a GdL6(H.,0) komplexé, de állatkísérletek
ben nem eredményezte a várt kontrasztot. Kimutatták, 
hogy a GdL8(H20 )2 a plazmában levő citrát- és karbo
nát-ionokkal stabilis GdL(X) vegyes komplexeket képez 
a két vízmolekula kiszorításával, ami a relaxivitás csökke
nését eredményezi [14]. A csak egyetlen vízmolekulát tar
talmazó GdL(H^O) komplexek esetében ilyen vegyes 
komplexek gyakorlatilag nem képződnek.

A relaxivitás növelésének eredményesebb módja a 
GdL(H20)-komplexek makromolekulákhoz (pl. fehérjék, 
szénhidrátok, dendrimerek) történő kapcsolása, ami a las
sabb molekuláris mozgások következtében a rotációs korre
lációs idő növekedését eredményezi [1, 4, 15, 17]. A rela
xivitás növekedése 10- 20-szoros is lehet, de ennek ellené
re a gyakorlatban ilyen kontrasztanyagokat még nem hasz
nálnak. Lipofil csoporttal rendelkező komplexek reverzibi
lisen kötődhetnek pl. szérumfehérjékhez, ami ugyancsak je
lentős relaxivitásnövekedést eredményez. A kontrasztanyag 
ekkor hosszabb ideig tartózkodik a vaszkuláris térben és al
kalmas az érrendszer vizsgálatára [18].

A „bővített” (öt nitrogént tartalmazó) porfirintípusú 
ligandumok Gd3+-komplexei nagy relaxivitással rendel
keznek, de vízben rosszul oldódnak. A látható fényt jól 
abszorbeáló képességük alapján a rák fotodinámiás terá
piájában fotoszenzitizáló, illetve radioszenzitízáló anyag
ként javasolják őket [19, 20].

A Gd3+-komplexek toxicitása nagyon kicsi, de disszoci
ációjuk az erősen toxikus Gd3+ és szabad ligandum kép
ződését eredményezi. A makrociklusos DOTA és szárma
zékainak komplexei annyira inertek, hogy fiziológiás fel
tételek mellett disszociációjuk elhanyagolható. Ugyanak
kor állatkísérletek szerint a GdL1 és GdL2 disszociációjá
nak mértéke 1% körüli, ami növekedhet, ha a komplex fe
hérjékkel történő asszociáció következtében lassabban 
ürül ki. A Gd3+-komplexek kinetikai stabilitásának össze
hasonlítására gyakran a 0,1 M HC1 oldatban mért disszo
ciáció felezési idejét használják [4]. A közelmúltban a 
GdL1 és GdL2 és egyéb DTPA-amidszármazék komplexek 
vizsgálatával megállapítottuk, hogy fiziológiás feltételek 
mellett a komplexek disszociációjáért döntően az endogén 
Cu2+- és Zn2+-ionokkal végbemenő cserereakciók a felelő
sek, míg a H+ katalizált disszociációnak kicsi a szerepe. 
Kinetikai modellünk alapján -  a GdL1 komplex Cu2+- és 
Zn2+-ionokkal lefolyó cserereakcióját és a komplex szer
vezetből történő kiürülését párhuzamos, elsőrendű reak

mkl

ciókként kezelve -  a GdL1 disszociációjának mértéke 
tisztán fizikai-kémiai paraméterek alapján kiszámítható 
[21], így a toxicitás megállapításához szükséges állatkí
sérletek száma esetleg csökkenthető.

Az utóbbi években intenzív kutatások folynak az MRI 
vizsgálatok alkalmazásának bővítésére, az élettani folya
matokat jellemző fizikai-kémiai paraméterek meghatáro
zására. így pl. a sav-bázis egyensúlyban levő paramágne- 
ses komplex okozta relaxációsebesség vagy a komplex 
nemlabilis protonjainak a kémiai eltolódása jelentékenyen 
függ a környező testfolyadék pH-jától, ami lehetőséget ad 
a pH in vivő meghatározására [13, 22]. A pH mérése mel
lett a lokális hőmérséklet in vivő meghatározása is fontos 
egyes daganatos betegségek diagnosztizálásában és keze
lésében. A hőmérséklet megállapítására alkalmas eljárást 
dolgoztak ki makrociklusos DOTA-származékok Pr3+ és 
Yb3+ komplexei alkalmazásával [23, 24].

Lehetőség van a sejteken belüli Ca2+ koncentráció meg
határozására a GdL8 aromás iminodiacetát származékával. 
Ca2+ távollétében ez utóbbi csoport koordinálódik a Gd3+- 
hoz, kiszorítva a két vízmolekulát. Ca2+ jelenlétében az 
iminodiacetát csoport a Ca2+-hoz koordinálódik szabaddá 
téve a Gd3+ két koordinációs helyét a víz számára, így 
mintegy kétszeresére nő a relaxivitás [25].

A GdL8-höz kapcsolt galaktopiranóz gyűrű szintén 
megakadályozza a két vízmolekula Gd3+-hoz történő ko
ordinációját. A P-glaktozidaz enzim eltávolítja a szubsz- 
tituenst és így az enzim mennyisége arányos a relaxivitás 
növekedésével [26].

Radiográfiás kontrasztanyagok

A röntgendiagnosztikai vizsgálatok során elterjedten hasz
nálnak jódtartalmú szerves vegyületeket (jódozott benzoe- 
sav-származékok) kontrasztanyagként. A pácienst érő su
gárdózis csökkentése érdekében növelni kellene a röntgen- 
sugárzás energiáját, de ekkor a jódatomok elnyelése kisebb. 
Előrehaladott klinikai kísérletek folynak az MRI vizsgála
toknál bevált Gd3+- és analóg Yb3+-komplexek radiográfi
ás kontrasztanyagként való alkalmazására. Az állatkísérle
tek szerint a jódvegyületekkel kapott azonos, vagy jobb 
kontrasztosság eléréséhez az Ln3+-komplexeket 0,3-0,5 
mmol/kg dózisban kell alkalmazni (ez kb. fele a jódvegyü
letek mennyiségének [29]). Ilyen nagy koncentrációjú 
komplexek i.v. injektálása elsősorban a biztonságosabb 
makrociklusos ligandumok (L6, L7) használatával célszerű.

A részben a májon keresztül ürülő GdL3 és DyL3 komp
lexeket javasolják máj-tumorok vizsgálatára. CT-fan- 
tomkísérletek során a GdL3 és DyL3 abszorpcióját 1,8-szor 
és 2,2-ször nagyobbnak találták a jódvegyületekénél 137 
keV gyorsító feszültség alkalmazásakor [30]. Ugyanakkor a 
jódvegyületek olcsóbbak az Ln3+-komplexeknél, ezért 
utóbbiakat várhatóan csak különleges esetekben használják.

Radioaktív izotópok alkalmazása

A ritkaföldfémek radioaktív izotópjai közül a Nukleáris 
Medicinában, diagnosztikai célokra csak az 169Yb izotó
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pót alkalmazzák EDTA- vagy DTPA-komplex formában a 
vese funkció vagy az agyi liquor keringés vizsgálatára 
[31]. Elterjedtebben használják a ,53Sm(EDTMP) és 
90Y(EDTMP) komplexeket (HgEDTMP= etiléndiamin- 
tetrametilén-foszfonsav) a daganatos betegségek terápiá
jában. Egyes rákfajták csontfelületi burjánzást okozva 
hoznak létre erős fájdalommal járó áttétet. A 153Sm és 90Y 
izotópok a komplexből kiválva beépülnek a csontokba és 
P-sugárzásuk révén tartós fájdalomcsillapító hatást ered
ményeznek [31, 32].

A daganatos betegségek gyógyításában nagy reménye
ket fűztek a monoklonális antitestekkel a célszervbe jutta
tott radioaktív izotópok alkalmazásához. A célba juttatás 
azonban nem eredményes kellően és lassú, ezért egyéb 
receptor-ligandum kölcsönhatást próbálnak felhasználni, 
így pl. számos tumorsejt felületén található somatostatin 
receptor. Ez a 14 aminosavból álló peptid nem stabilis, de 
előállítható a receptorhoz kötődő 8 aminosavból álló ré
sze. Ehhez a molekulához hozzákapcsolják az inért 
90Y(DOTA) komplexet és így a nagy energiájú, csak [3- 
sugárzó 90Y izotóp a rákos szervbe juttatható, ahol első
sorban a rákos sejteket roncsolja [7, 31].

Ritkaföldfémek a molekuláris
é s  sejtbiológiai kutatásokban

A ritkaföldfém ionok közvetlen alkalmazásai közül el
sősorban a Tb3+- és Eu3+-ionok Ca2+- és egyéb fémkötő 
(pl. Fe3+) fehérjék szerkezetvizsgálatában történő alkal
mazását lehet kiemelni [33]. Ezen ionok hasonló koor
dinációs geometriájuk miatt specifikusan kötődnek a fe
hérjék kalcium - és fémkötőhelyeit képező aminosav 
oldalláncokhoz és a fehérjék alkalmas fénnyel történő 
megvilágítását követően koordinációs környezetükre 
jellem ző lumineszcens fényt bocsátanak ki. Ez a lumi
neszcens fény a lantanoidák gerjesztett állapotának 
hosszú élettartama (200ps-lm s) révén nem csak kötődé
si jellemzők (KD) és konformáció változások detektálá
sára, hanem reakciókinetikai vizsgálatokra is alkalmas 
[33, 34].

Napjaink biológiájának egyik fontos célkitűzése az élő 
szervezetek sejtjeinek molekuláris (nm) szinten történő 
megismerése. A mikroszkópiás technikák térbeli feloldá
sának korlátozott volta (minimális feloldható távolság: 
200 nm) miatt erre jelenleg főleg a mikroszkópiában és 
optikai spektroszkópiában egyaránt használható lumi
neszcens „nanotechnika”, a Förster-típusú, dipól-dipól 
rezonancia energia transzfer (FRET) ad lehetőséget [35]. 
A FRET két, spektrálisan megfelelő luminofór (donor és 
akceptor) közötti sugárzásmentes energiaátadáson alapul, 
melynek hatékonysága érzékenyen (negatív hatodik hat
vány szerint) függ a donor-akceptor távolságtól a 2-10 
nm távolságtartományban. E „molekuláris mérőszalag” 
tökéletesítésében rendkívül fontosnak bizonyultak a lan
tanoidák [36]. Az energiaátadás hatékonysága ugyanis 
nemcsak a luminofór dipólok távolságától, hanem azok 
relatív térbeli orientációjától is függ, mely jelentős bi
zonytalanságot vezet be a mért távolságokba. Ezt a prob
lémát lumineszcens lantanoidák (pl. Tb3+ vagy Eu3+) al

kalmazása jelentősen csökkenti. A ritkaföldfémionok át
meneti dipólmomentuma ugyanis gyakorlatilag izotróp, 
másrészt a hosszú lumineszcencia-élettartam is lehetővé 
teszi az energia donor-, illetve akceptor-molekulák ori
entációjának Brown-mozgás általi kiátlagolódását. így a 
lantanoidák alkalmazásával viszonylag pontos intramole- 
kuláris távolságokat mérhetünk pl. fehérje [37], vagy 
nukleinsav [38] makromolekulákban. Lumineszcens lan- 
tanoida markerekkel konjugált immunoglobulin ellen
anyagok (antitestek) segítségével pedig lehetőség nyílt 
egyes fehérjék élő sejtekben történő lokalizációjára, illet
ve különböző fehérjék sejtmembránban mutatott asszoci
ációs viszonyainak tanulmányozására is FRET mérések 
révén [39].

A számos, biológiai mintáknál előnyös tulajdonság 
(pl. keskeny gerjesztési és emissziós spektrum) mellett 
az egyedüli hátrány a lantanoidák esetenként gyenge lu
mineszcenciája, amely azonban újabban speciális kelát
képzők és az azokhoz kapcsolt kémiai erősítők (pl. 
dietiléntriam inpentaecetsav-karboxisztiril-124) alkal
mazásával jelentősen javítható [36]. Az Eu3+-DTPA- 
karboxisztiril-124 komplex és egyéb organikus fluo
reszcens festékek (pl. rodamin származékok), mint ko
valensen alkalmazott FRET párok alkalmazása igen 
perspektivikus a sejtbiológia (képalkotó mikroszkópia) 
és a molekuláris biológia (pl. PCR technika, nukleinsav 
szekvenálás) számára is, a ritkaföldfémek által nyújtott 
előnyös lumineszcencia tulajdonságok miatt, melyek pl. 
a mikroszkópiás vizsgálatok számára megnyitják az idő
dimenziót és növelhetik az egyidejűleg vizsgált moleku
laféleségek számát is [40].

Lumineszcens lantanoidák az orvosi diagnosztikában

A ritkaföldfémek biológiai alkalmazását jelentősen ki
terjesztette a különböző diagnosztikai markerekként 
használt biomolekulákkal (pl. biotinált antitest, strepta- 
vidin, alkalikus foszfatáz enzimatikus erősítővel ellátott 
antitestek stb.) való kombinált alkalmazásuk, detektálás 
céljából. Az enzimatikusan erősített lantanida luminesz
cencia immuno-assay (EALL) módszer során egy enzi
matikus hasítás következtében képződő erősen lumi- 
neszkáló terbium-komplex emisszióját detektálják kon
vencionális vagy idő-feloldásos fluorimetria segítségé
vel [41]. Ez az eljárás gyorsasága és rendkívüli érzé
kenysége (esetenként ng/L detektálási határ) miatt igen 
széleskörű alkalmazást nyert különböző vérszérum és 
testfolyadék komponensek (pl. tumor nekrózis faktor, 
endokrin és idegrendszeri m etabolitok, hormonok) 
szintjének meghatározásában. Az EALL módszerekben 
Tb3+ helyett gyakran alkalmaznak Eu3+-t is, a korábban 
használt 6,6”-bis[N,N-bis(karboximetil)-aminometil-4’- 
fenil-2,2’,6’,2”-terpiridin (CAPT) kelátorral, illetve egy 
újabb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező kelátor
ral, a 4,4’-b isz (l”, l ”, l ” ,2”,2”,3”,3”-heptafluoro-4” ,6”- 
hexándion-6”-il)-klórszulfo-o-terfenil (BHHCT), mely 
kb. egy nagyságrenddel kisebb kimutathatósági határt 
biztosít, mint a hagyományos radio-immunoassay mód
szerek [42].

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 99



Az Eu3+ -CAPT vagy Eu3+ -DTPA komplexeket el- 
terjedten használják a sejtes immunválasz (citotoxikus 
limfociták és NK sejtek általi specifikus sejtölés) haté
konyságának mérésére is. Itt a „célsejteket” feltöltik 
Eu3+-keláttal, majd összekeverik az ölő sejteket tartal
mazó vérsejtmintával, melynek hatására a célsejtek 
perm eabilizálódnak (sejtlízis) és kiengedik magukból 
a kelátokat. A kiszabadult kelátok mennyisége, amely 
a sejtölés hatékonyságát jelzi, a sejtek centrifugálással 
történő eltávolítását követően, a minta lumineszcencia 
lecsengési görbéjének m eghatározott időintervallum 
ban történő integrálásával megadható. Ez a mérési 
módszer, melyet összefoglalóan időfüggő fluoroim- 
munoassay-nek (TR-FIA) neveznek, az igen jó  jel/zaj 
arány miatt kivételes érzékenységet is nyújt. Ez tovább 
fokozható lantanoida-fluoreszcencia erősítő kom po
nensek adagolásával (d issociation-enhanced lan
thanide fluoroim m unoassay = DELFIA) [8,43]. A 
DELFIA reagensek és a TR-FIA detektálás alkalm azá
sával az előzőekben em lített sejtlízis mértéke mellett 
különböző szérum -kom ponensek igen alacsony szint
jei is pontosan mérhetők (100 fg/ml - 10 ng/ml tarto
mányban). Fontos megemlíteni, hogy a ritkaföldfém 
komplex markerek alkalmazása valamennyi immuno
assay módszer esetén korábbi, izotópos módszereket 
váltott ki, megnövekedett érzékenysége, kisebb hibája, 
gyorsasága és nem utolsósorban egészségre való ve
szélytelensége miatt a klinikai laboratóriumi diagnosz
tikában.

Az egyik legújabb, ritkaföldfémek használatán alapuló 
perspektivikus technika már szöveti, illetve sejtfelszíni 
antigének detektálására irányul, pathológiai diagnosztikai 
céllal. A módszer 0,2-0,4 mikrométer nagyságú fosz
for-kristályokat használ, melyek felszínéhez avidint vagy 
antitestet kötnek, így az képes sejtek vagy szövetminták 
felszíni antigénjeihez kötődni. Az ittrium-oxiszulfid ala
pú foszfor-kristály kétféle fluoreszcens Iantanoidával van 
szennyezve. így a foszfor infravörös fénnyel való megvi
lágításkor „két-foton gerjesztés” hatására stabil és erős 
látható hullámhosszú fluoreszcenciát bocsát ki (Up-con- 
verting Phosphor Technology, UPT). Ez a technológia mi
nimális mikroszkóp módosítási költséggel igen jó, háttér
mentes és kontrasztos képet nyújt, így nem csak patológi
ai diagnosztikában, hanem nukleinsav-detektálásban, 
genom- és víruskutatásban és mikrobiológiában is igen 
perspektivikus [44].

IRODALOM

[1] R. B. Lauffer: Chem. Rév. 87, 901 (1987).
[21 J.-C. Biinzli -  G. R. Choppin: Lanthanide Probes in Life, Chemical 

and Earth Sciences. Eds. Elsevier, Amsterdam, (1989).
[3] S. Aime -  M. Bottá -  M. Fasuno -  E. Terreno: Chem. Soc. Rev. 27, 

19 (1998).
[4] P. Caravan -  J. J. Ellison -  T. J. McMurry -  R. B. Lauffer: Chem. 

Rev. 99, 2293 (1999).
[5] S.-B. Y u -A . D. Watson: Chem. Rev. 99, 2353 (1999).
[6] H. Ali -  J. E. van Lier: Chem. Rev. 99, 2379 (1999).
[71 D. E. Reichert -  J. S. Lewis -  C. J. Anderson: Coord. Chem. Rev. 

184, 3 (1999).

mkl

[81 J. A. Hemmilä: Applications of fluorescence in immunoas says, 
Wiley and Sons, Inc. (1991).

[9] K. Micskei -  L. Helm -  E. Briicher -  A. Merbach: Inorg. Chem. 32, 
3844 (1993).

[101 G. Gonzales -  D. H. Powell- V. Tissiéres -  A. E. Merbach: J. Phys. 
Chem. 98, 53 (1994)

[111 É. Tóth -  L. Burai -  E. Briicher -  A. Merbach: J. Chem. Soc. Dal
ton Trans. 1587(1997).

[121 S. Aime-M. Bottá-M. Fasano-E. Terreno: Acc. Chem. Res. 32, 
941 (1999).

[13] S. Zhang -  K. Wu -  A. D. Sherry: Angew. Chem. Int. Ed. 38, 3192 
(1999).

[141 L. Burai -V. Hietapelto -  R. Király -  É. Tóth -  E. Briicher: Magn. 
Reson. Med. 38, 146 (1997).

[15] G. Schuhmann-Giampieri -  H. Schmitt-Willich -  T. Frenzel -  W. R.
Press -  H. J. Weinmann: Invest. Radiol. 26, 969 (1991).

[161 E. D. Margerum -  B. K. Campion -  M. Koo -  N. Shargill -  J. J.
Marumoto -  P. C. Sontum: J. Alloys Compd. 249, 185 (1997).

[17] C. Casali -  M. Janier -  E. Cutlet -  J. F. Obadia -  S. Benderbous: 
Acad. Radiol. 5, 5214 (1998).

f 18] R. N. Muller -  B. Radiichel -  S. Laurent -  J. Platzek -  C. Pierart -  
P. Mareski -  L. Van der Eist: Eur. J. Inorg. Chem. 1949 (1999).

[19] J. L. Sessler -  M. R. Johnson -  V. J. Lynch: J. Org. Chem. 52, 4394 
(1987).

[20] H. Ali -  J. E. van Lier: Chem. Rev. 99, 2379 (1999).
[21] L. Sarka -  L. Burai -  E. Briicher: Chem. Eur. J. 6, 719 (2000).
[22] S. Aime -  M. Bottá -  S. G. Crich -  G. Giovenzana -  G. Palmisano 

-M . Sisti: J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1577 (1999).
[23] K. Roth -  G. Bartholomae -  H. Bauer -  T. Frenzel -  S. Kossler -  J. 

Platzek -  B. Radiichel -  H.-J. Weinmann: Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl. 35, 655 (1996).

[24] S. Aime -  M. Bottá -  M. Fasano -  E. Terreno -  P. Kinchesch -  L. 
Calabi -  L. Paleari: Magn. Reson. Med. 35, 648 (1996).

[25] W. Li -  S. E. Fraser -  T. J. Meade: J. Am. Chem. Soc. 121, 1413 
(1999).

[26] R. A. Moats -  S. A. Fraser -71 J. Meade: Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl. 36, 726 (1997).

[27] N. Bansal -  M. J. Germann -  V. Seshan -  G.T. Shires -  C. R. Mal
loy-A. D. Sherry: Biochemistry, 32, 5638 (1993).

[28] R. Ramasamy -  I. Lázár -  E. Briicher -  A. D. Sherry -  C. R. Mal
loy: Fed. Eur. Biochem. Soc. Letters, 280, 121 (1991).

[29] S.-B. Yu-A. D. Watson: Chem. Rev. 99, 2353 (1999).
[30] W. Krause -  G. Schuhmann-Giampieri -  M. Bauer -  W. Press -  P. 

Muschick: Invest. Radiol. 31, 502 (1996).
[31] Környei József: A nukleáris medicina fizikai kémiai alapjai. Kos

suth Egyetemi Kiadó, (1997).
[32] G. C. de Witt -  P. M. May -  J. Webb -  G. Hefter: Inorg. Chim. Acta, 

37, 275 (1998).
[33] D.R. Sudnick- W.D. Horrocks Jr: Biochim.Biophys.Acta. 135, 578 

(1979).
[34] 1. Jona -  J. Matkó -  A. Martonosi: Biochim.Biophys.Acta. 183, 

1028 (1990).
[35] Th. Forster: Annalen der Physik. 2, 55 (1948).
[36] PR. Selvin-M. Hearst: Proc.Nat.Acad.Sci.USA. 91, 10024 (1994).
[37] PB. O ’Hara -  KM. Gorski -  M. Rosen: Biophys.J. 53, 1007 (1988).
[38] G. Marriott -  M. Heidecker -  E.P. Diamandis -  Y. Yan-Marriott: 

Biophys.J. 67, 957 (1994).
[39] J. Matkó -  A. Jenei -  71 Wei -  M. Edidin: Cytometry, 19, 191 

(1995).
[40] G. Mathis: Clin. Chem., 41, 1391 (1995).
[41 ] C. Petrovas -  S.M. Daskas -  E.S. Liadinou: Clin. Biochem. 32, 241 

(1999).
[42] J. Yuan, K -  Wang -  H. Kimura -  K. Matsumoto: Anal.Biochem. 

254, 283 (1997).
[43] K. Blomberg -  A.C. Ulfstedt: J.Immunol.Methods. 160, 27 (1993).
[44] H.J. Ziljmans -  J. Bonnert -  J. Burton -  K. Kardos -  71 Vail -  R.S. 

Niedbala -  H.J. Tanke: Anal. Biochem. 267, 30 (1999).

Irodalomgyűjtés lezárva: 2000. június

100 2002. 57. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

B rücher E rn ő  -  M atkó  János: RitkafoIdfém(III)-komplex- 
ck alkalmazása az orvosi diagnosztikában és terápiában

A ritkaföldfém komplexek orvosi diagnosztikai alkalmazásá
nak legfontosabb területe a Gd3+komplexek kontrasztnövelő 
anyagként történő használata a mágneses rezonanciás képal
kotásban. Klinikai kísérletek folynak Gd3+- és Dy3+-komp- 
lexek radiográfiás kontrasztanyagként történő alkalmazására. 
A daganatos betegségek diagnosztizálásában és terápiájában a 
radioaktív 153Sm és 90Y izotópok komplexeit használják. A 
lumineszcens Eu3+ és Tb3+komplexeket mint különböző 
immunoassay eljárások reagenseit a testfolyadékok bizonyos 
komponensei nagy érzékenységgel (10' 15 M) történő megha
tározására használják. Eredményes kísérletek folynak bizo
nyos testrészekben a hőmérséklet, pH, néhány ion koncentrá
ciójának ritkaföldfém shift és relaxációs reagensekkel történő 
meghatározására.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 97 (2002)]

E. B riich er  -  J. M a tk o : The Use of the Complexes of 
Rare Earth in Medical Diagnosis and Therapy

The most important field of the use of rare earth in med
ical diagnosis is Magnetic Resonance Imaging, where 
Gd3+complexes are applied as contrast enhancement 
agents. Some similar complexes of Gd3+ and Dy3+ are 
potential contrast agents in radiography. The complexes 
formed with the radioactive isotopes l53Sm and 90Y are 
used in the diagnosis and therapy of cancer. The lumines
cent Eu3+ and Tb3+ complexes are important ragents in 
immunoassays for determining some compounds of very 
low concentration in body fluids. Successful experiments 
were made to determine some physical and chemical 
parameters (temperature, pH, ion concentration) in some 
parts of body by rare earth shift ragents and relaxation 
probes.
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Vegyipari műveleti praktikum

SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK A N D R Á S

Kémiai reaktorok kísérleti vizsgálata és modellezése
SIMÁNDI BÉLA* 

SAW INSKY JÁ N O S*  
DEÁK A N D R Á S*

Bevezetés

A kémiai reaktorok méretezése, valamint optimális üze
meltetése szempontjából alapvető fontosságú azon össze
függések ismerete, amelyek a reaktortérfogat, a reaktorhő
mérséklet, a reakciósebesség, az elegy betáplálási árama 
és a konverzió között fennállnak. A konverzió értéket ak
kor tudjuk egyszerűen számítani, ha a reaktorban a keve
redési és áramlási viszonyokat valamilyen egyszerűsített 
„idealizáló” modellel írjuk le. A továbbiakban a leggyako
ribb ideális modelleket, a szakaszos és folyamatos kevert 
tartályreaktort és az ideális csőreaktort tárgyaljuk.

Nem ideális áramlás esetén először az alkalmas áramlá
si modellt kell kiválasztani. Bemutatjuk, hogy a tartózko
dási idő eloszlás mérés [ 1 ] alapján választott egyszerű ke
veredési modellek (cella modellek) alkalmasak egy keve- 
rős oszlopreaktor működésének leírására, és a konverzió 
egyfázisú és folyadék-folyadék kétfázisú rendszerekben is 
jól becsülhető.

Tökéletesen kevert szakaszos reaktor

A kiinduló anyagokat a reaktorba töltik, majd a kívánt 
mértékű átalakuláshoz szükséges ideig benne tartják és 
végül a reakcióelegyet a reaktorból eltávolítják. A reakció 
ideje alatt a reakcióelegyet intenzíven keverik. Ideális 
esetben a keverés olyan, hogy a reakcióelegy összetétele, 
hőmérséklete és más fizikai-kémiai tulajdonságai azono
sak a reaktor egész térfogatában. így a reakciósebesség 
valamely adott időpontban a reaktor bármelyik térfogat
elemében azonos, viszont az időben változik. A kompo
nens- és hőmérleg az egész készülékre felírható:

rV  ( -  A / / , )  -  hA(T~ TJ = Vpcr —  , ( 2 )

ahol Vj ay'-edik komponens sztöchiometriai együtthatója, 
r reakciósebesség (mol/m3s),
V a reakcióelegy térfogata (m3),
ríj a y'-edik komponens mennyisége (mól),
t reakció idő (s),

*Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari 
Műveletek Tanszék, Budapest

mkl

AHR reakcióentalpia (J/mol), 
h hőátbocsátási tényező (W/m2 K),
A hőátadó felület (m2 ),
T a reakcióelegy hőmérséklete (K),
Th a hűtőközeg (fűtőközeg) átlagos hőmérsék

lete (K),
p  a reakcióelegy sűrűsége (kg/m3 ),
cp a reakcióelegy fajhője (J/kg K).

A két mérlegegyenlet szimultán megoldása numerikusán 
végezhető el számítógép segítségével. Egyszerűsödik a 
számítás, ha az izoterm vagy az adiabatikus határesetet 
vizsgáljuk.

Izoterm reaktorban az elegy hőmérséklete a reakció fo
lyamán nem változik, és az (1) komponens mérleg egyen
let a reakciósebesség ismeretében integrálható:

f  = i _ 7  f a j  ^  n jo fdY
\ l rV H i r V

( 3 )

ahol iijQ ay'-edik komponens kiindulási mennyisége (mól), 

X  = n‘° ~ n‘ konverzió (a nem feleslegben levő
Yljo

kiindulási komponensre vonatkozik),
Cj a y'-edik komponens koncentrációja (mol/m3 ),

0 index a t -  0 kezdeti állapotra vonatkozik.

A (3) egyenlet szerinti integrálás egyszerű reakcióse
bességi összefüggések esetén analitikusan is elvégezhető. 
Az integrált formák a kémiai reaktorokkal foglalkozó 
könyvekben megtalálhatók [2 -5 ] .

Adiabatikus reakcióvezetés esetén a reaktor és a kör
nyezet között nincs hőcsere. A számításnál a (3) egyenlet 
integrálása nem végezhető el analitikusan, mert a reakció- 
sebességben a sebességi együttható az Arrhenius-egyen- 
letnek megfelelően függ a hőmérséklettől:

k = k- exp[-§p) ( 4 )

ahol kx  preexponenciális tényező (mértékegysége függ 
a reakció rendjétől),

E Arrhenius-féle aktiválási energia (J/mol),
R moláris gázállandó 8,314 (J/mol K).

A hőmérséklet változását megkapjuk, ha (l)-ből kifejezzük az 
r reakciósebességet, ezt a (2)-be helyettesítjük és integráljuk:
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T - T n (- A g ,)^ .  (-A ^JS o
V,pc„ J '  IvlpcP c.„ I ; | r  p

( 5 )

Folyamatos tökéletesen kevert tartályreaktor

A reagáló anyagokat folyamatosan vezetjük a reaktorba és 
a reakcióelegy egy részét elvezetjük, hogy az elegy térfo
gata a reaktorban ne változzék. Ideális esetben a keverés 
olyan, hogy a belépő reagensek azonnal és egyenletesen 
elkeverednek a tartály mindenkori tartalmával és ennek 
következtében fölveszik a reakcióelegy hőmérsékletét, 
úgy, hogy sem koncentráció-, sem hőmérsékletkülönbség 
a reakcióelegyben nem keletkezik. A tökéletes keveredés 
következménye, hogy a reaktorból távozó elegy jellemzői 
megegyeznek a reaktorban bárhol mérhető jellemzőkkel. 
A stacionárius komponens- és hőmérleg a reaktorra:

>  ~ ,rj + vjrV = 0 (6)

V p c p (T -  TQ) -  hA(T -  Th) + rV(- AHr) = 0 (7)

ahol hj a y-edik komponens mólárama (mol/s),

V a betáplálási térfogatáram (m3/s),
0 index a betáplálás állapotára utal.

Izoterm reakcióvezetésnél a (6) komponensmérleg egyen
letet kell megoldanunk. Adiabatikus esetben a hőmérleg a 
következőképpen módosul:

V p c p ( T - T 0) = rV(- AHr) (8)

A (6) és (8) nemlineáris egyenletek megoldása numeriku
sán vagy grafikusan történhet [3].

Hűtött (fűtött) reaktor esetén a munkapont számítását a
(6) és (7) egyenletek megoldásával az adiabatikus esetben 
ismertetett módon végezzük [3].

Ideális csőreaktor

A csőreaktor számításánál feltételezzük, hogy benne az 
áramlás dugattyúszerű. Az áramlásra merőleges kereszt- 
metszetben a reakció körülmények (hőmérséklet, nyomás, 
összetétel) állandóak. Valamennyi fluidum-elem egyenlő 
ideig tartózkodik a reaktorban, így a reakció mindegyik 
elemben ugyanolyan mértékben játszódik le. A mérleg
egyenleteket egy d£ hosszúságú csőszakaszra írjuk fel.

-  Kde + v r d V  = 0 (9)

-  V p c d T - h ( T -  T )d A +  r d V ( - A H R) =  0 (10)

ahol d V  = D27rd^/4 elemi reaktor térfogat (m3),
D a reaktorcső (belső) átmérője (m),
t  a hosszkoordináta (m),
cL4 -  Dudé az elemi reaktor hőátadó felülete (m2).

A (9) és (10) egyenletek általános esetben csak numeriku
sán oldhatók meg.

Izoterm üzemeltetési módban csak a komponensmérleget 
kell megoldanunk. (9)-ből fejezzük ki a tartózkodási időt:

t V _  1 c,r dcj 
K ~ v J r

J  Cjo

C,„ * d X
( 11)

A (11) egyenlet formailag teljesen azonos a szakaszos reak
torra kapott (3) kifejezéssel. Ezért az izoterm szakaszos re
aktorra érvényes képletek az izoterm csőreaktor számítására 
is használhatók, azzal az értelmezésbeli különbséggel, hogy 
a szakaszos reakció idő helyett folyamatos reaktorban az át
lagos tartózkodási időt írjuk. Az adiabatikus csőreaktort is a 
szakaszos reaktornál ismertetett módon számíthatjuk.

Reális reaktorok

A valóságos reaktorokban gyakran nem teljesülnek az ide
ális áramlás feltételei. A csőreaktorban a sebességeloszlás 
miatt az áramlás nem dugattyúszerű, valamint a készülék
ben csatornák, holtterek alakulhatnak ki. Az áramlási se
bességek különbsége miatt a fluidum-elemek tartózkodási 
ideje nem lesz azonos. A rendszer a tartózkodási idő el
oszlással jellemezhető [ 1].

A tartózkodási idő eloszlás ismerete is csak elsőrendű 
reakciónál elegendő a konverzió számításához. Egytől el
térő rendű reakcióknál a mikroméretű keveredést is figye
lembe kell vennünk. A mikroméretű, vagy molekuláris 
méretű keveredés fontosságára Danckwerts [6] hívta fel a 
figyelmet. Zwietering [7] általánosította a mikrokeveredés 
fogalmát és ismertette a konverzió számítását a molekulá
ris méretű keveredés határeseteire.

Teljes elkülönülés (szegregáció) esetén a belépő flui- 
dum áram kis fluidum-elemekre osztódik, amelyekben az 
egyidőben belépő molekulák együtt maradnak és a flui
dum-elemek között nincs anyagcsere. Az egyes elemek 
kicsiny szakaszos reaktorként viselkednek, amelyben a re
akció idő megegyezik a fluidum-elem tartózkodási idejé
vel. A folyamatos üzemű reaktor kimenetén az átlagos 
koncentrációt a következő összefüggés adja

ahol /  x a / időhöz tartozó koncentráció és a kezde- c
~  ti koncentráció hányadosa szakaszos reak- 

v 0 Az tor5an> amelyet a reakció sebességi egyen
letével számolhatunk,

£(t) a tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvénye (s"1).

A tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvényének ismere
tében a konverzió a (12) egyenlet szerint analitikus, grafi
kus vagy numerikus integrálással számítható.

Tökéletes mikroméretű keveredésnél a reaktorba belépő 
fluidum-elemek molekulákra válnak szét a közepes tartóz
kodási időnél sokkal rövidebb idő alatt és ezek a moleku
lák keverednek egymással. Keverős tartályreaktorban a 
tökéletes mikroméretű keveredés azt eredményezi, hogy 
bármely térfogat-elem összetétele megegyezik a makrosz
kopikus összetétellel. A konverzió a (6) egyenletből szá
mítható. Hasonlóan, a mérlegegyenletek megoldásával 
kapjuk a konverziót a tökéletesen kevert cellákból álló 
modelleknél is (pl. cellás, recirkulációs, belső recirkulá- 
ciós modellek).
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A vizsgált reakciók

Az egyfázisú folyadék reaktorok vizsgálatához az etil-ace- 
tát lúgos hidrolízisét választottuk, amely híg oldatban, kö
zönséges hőmérsékleten kényelmesen tanulmányozható 
sebességgel megy végbe. A választott reakciókörülmények 
(koncentráció, hőmérséklet) mellett az ellenkező irányú re
akció elhanyagolható. A reakció sebességi egyenlete:

r - k c AcB (13)
ahol cA a nem feleslegben levő komponens koncentrá

ciója (mol/dm3).

A reakció sebességi együttható hőmérséklet függését a kö
vetkező összefüggéssel írhatjuk le:

In k -  20,8 -  5640/7 ; [k] = [dmV(mol-min)]. (14)

Folyadék-folyadék kétfázisú rendszerben a butil-acetát lú
gos hidrolízisét választottuk modell reakciónak. Ez a reak
ció megfelelő körülményeket alkalmazva irreverzibilis. A 
másodrendű reakció sebességi együtthatója a következő 
összefüggéssel számítható

In k = 8,3 -  1967/7; [k] = [dmV(mol-min)]. (15)

A diffúzió és a reakció sebességének aránya alapján a na
gyon lassú reakciók tartományába sorolható. A reakció 
csak a vizes fázisban megy végbe. A kis reakciósebesség 
miatt a butil-acetát a vizes és szerves fázisok határfelüle
tén lévő filmben és a vizes fázis fő tömegében is telítési 
koncentrációban van jelen. Ezért a reakció pszeudo-el- 
sőrendű lesz.

A mérés leírása

A laboratóriumi mérőállomás alkalmas különböző típusú, 
0,5 - 5 dm3 térfogatú reaktorok üzemeltetésére. Ha új, ösz- 
szetett kémiai reakciót vizsgálunk (kinetika, reakcióhő 
meghatározása), az ideális reaktorok közül célszerű vá
lasztani. Új készülék kifejlesztésekor viszont ismert, egy
szerű reakciót választunk.

Az izoterm üzemeltetés szakaszos, vagy csőreaktor al
kalmazásakor nem könnyű feladat, mert időben (ill. csőre
aktornál a hely szerint) változó hőmennyiség átadását kell 
megvalósítani. Kis térfogatú reaktorokat folyadék ter
mosztátba helyezve tarthatunk állandó hőmérsékleten. Kis 
reaktáns koncentrációnál a reakciósebesség és az átadott 
hő kicsi lesz, így könnyebben megvalósítható az izoterm 
üzemeltetés. Laboratóriumi körülmények között az adia
batikus feltételt -  a reaktor nagy fajlagos felülete miatt -  
csak gondos szigeteléssel tudjuk megvalósítani.

Szakaszos reaktorban a reakciót az ismert mennyiségű 
és összetételű reaktánsok összeöntésével (vagy a katalizá
tor hozzáadásával) indíthatjuk. Meghatározott időközön
ként mérjük a hőmérsékletet és valamelyik reagáló kom
ponens koncentrációját. A mintavételkor azonnal gondos
kodjunk a reakció leállításáról (befagyasztásáról) a mintá
ban.

A folytonos üzemű reaktoroknál az állandósult állapot 
elérése után mérünk. (A felfutási szakaszt is követhetjük
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mérésekkel, győződjünk meg az állandósult állapot eléré
séről!). Mérjük a belépő és kilépő áramok mennyiségét, 
összetételét és hőmérsékletét. Kevert tartályreaktorban 
egy helyen, más reaktorban a készülék hossza mentén 
mérjük a hőmérsékletet. Az állandósult állapotban mért 
összetételből kiszámítjuk a konverziót, melyet összeha
sonlítunk a modell alapján számított értékkel.

Munkánkban a kamrás reaktorban (7. ábra) mért ered
ményeket mutatjuk be. Egyfázisú reakcióhoz 65 mm át
mérőjű sima keverőtárcsát (RDC oszlop), folyadék-folya
dék kétfázisú rendszerhez 46,5 mm átmérőjű tárcsás turbi
na keverőt (Oldshue -  Rushton-oszlop) használtunk.

1. ábra. Kamrás reaktor (átmérő 92 mm, magasság 250 mm) 

Eredmények és  értékelés

Tartózkodási idő eloszlás mérések alapján kiválasztottuk a 
reaktor áramlási modelljeit [8]. Egyfázisú áramlásnál a tö
kéletesen kevert cellákból felépülő recirkulációs és (nagy 
térfogatáramoknál) belső recirkulációs modellek írják le a 
keveredést a reaktorban.

Az etil-acetát hidrolízisét a reaktor különböző üzemel
tetési paraméter értékeinél végeztük el. A kapott konver
zió értékeket ábrázoltuk a Damköhler-szám (Doj = kTcA0) 
függvényében (2. ábra).

2. ábra. A mikrokeveredés hatása a konverzióra kamrás reaktorban, 
egyfázisú reakció, N a keverő fordulatszáma
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Berajzoltuk a mikroméretű keveredés két határesetének 
megfelelő konverzió értékeket is. Az eredmények össze
hasonlításával a következő megállapításokat tettük:
• a mikroméretű keveredés két határesetére számított kon

verzió értékek közötti eltérés kisebb 5%-nál a vizsgált 
tartományban;

• a tartózkodási idő eloszlás alapján választott egyszerű 
modellek alkalmasak a keveredési viszonyok leírására a 
kamrás reaktorban;

• az üzemeltetési paraméterek ismeretében a konverzió jól 
becsülhető, ha a mikroméretű tökéletes keveredés határ
esetével számolunk.

Folyadék-folyadék kétfázisú rendszerben tartózkodási idő 
eloszlás mérésekkel igazoltuk, hogy a reakció fázisában 
hosszirányú keveredés van, amely a recirkulációs model
lel megfelelően modellezhető.

A butil-acetát elszappanosítását 28°C hőmérsékleten, 
különböző betáplálási áramokkal vizsgáltuk. A mért 
konverzió értékeket ábrázoltuk a Damköhler-szám 
(Daj^kjt, ahol k, a látszólagosan elsőrendű reakció se
bességi együtthatója) függvényében (3. ábra). Ugyanide 
berajzoltuk a cellás és recirkulációs modell alapján szá
m ított konverzió értékeket is. M egállapítottuk, ha 
Da(>0,8, akkor csak a hosszirányú keveredés figyelembe 
vételével (a recirkulációs modellel) írható le helyesen a 
kétfázisú reaktor működése.

3. ábra. Az áramlási modell kiválasztása folyadék-folyadék kétfázisú 
reakciónál a mért és a számított konverzió összehasonlításával

IRODALOM

[1] Sawinsky J. -  Simándi B. -  Deák A.: Magy. Kém. Lapja, 56, 384 
(2001)

/2] Levenspiel, O.: Chemical reaction engineering, J . Wiley, New York, 1972.
[3] Sawinsky J. -  Deák A. -  Simándi B. \ Vegyipari műveletek 111. Kémi

ai reaktorok. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001.
14] Denbigh, K.G. -  Turner, J.C.R.: Kémiai reaktorok, Műszaki Könyv

kiadó, Budapest, 1971.
[5] Szmirnov, N. N. -  Volzsinszkij, A. /.: Kémiai reaktorok számítása, 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
[6] Danckwerts, P. Ve. Chem. Eng. Sci„ 2, 1 (1953); Magyar fordítás: 

Magy. Kém. Lapja, 24, 250 (1969).
[7] Zwietering, Th. N.: Chem. Eng. Sci., ü ,  1 (1959).
[8] Simándi B. -  Sawinsky J. -  Molnár K.: Chem. Biochem. Eng. Q., 10, 

129 (1996).

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Simándi Béla -  Sawinsky János -  Deák András: Kémiai reak
torok kísérleti vizsgálata és modellezése

A kémiai reaktorok számítása, tervezése alapvető fontosságú is
meret a vegyészmérnökök számára. Munkánkban bemutatjuk az 
ideális reaktorok (a szakaszos reaktor, a folyamatos keverős tar
tályreaktor és a csőreaktor) alapegyenleteit. Tartózkodási idő el
oszlás mérések alapján modelleztük egy valóságos reaktor áram
lási viszonyait. Tökéletesen kevert cellákból felépülő modelleket 
(cellás, recirkulációs, belső recirkulációs modellek) választot
tunk a keverős oszlop reaktorok (RDC, Oldshue - Rushton) jel
lemzésére. Homogén másodrendű reakció és folyadék - folyadék 
kétfázisú reakció mért konverzió értékeit összehasonlítottuk az 
áramlási modellek alapján számított értékekkel.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 102 (2002)]

S U M M A R Y

B. Simándi -  J. Sawinsky -  A. Deák: Experimental Analysis 
and Modeling of Chemical Reactors

The design, analysis and simulation of chemical reactors are of fun
damental interest to chemical engineers. This paper deals with the 
principles of chemical reactor design. Ideal reactor types the batch 
reactor, the continuous stirred tank reactor and the tubular reactor 
are discussed. Residence time distribution analysis is used for mod
eling of real flow behavior. Mixing models based on the tanks-in- 
series concept (mixed cells in series, stagewise model with back- 
mixing, stagewise model with intra-stage backflow) were selected 
for modeling of multistage mixer columns of the type RDC and 
Oldshue - Rushton. The experimental fractional conversion data 
were compared to those calculated on the basis of flow models.
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Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb 
eredményeiből

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

A légkör, mint kolloid rendszer: az aeroszol-részecskék fizikai 
és kémiai tulajdonságai______________________________

MOLNÁR ÁGNES*

Bevezetés

A légkörben számos kicsiny szilárd és cseppfolyós részecs
ke található lebegő állapotban: a levegő hatalmas kolloid 
rendszert alkot [1, 2.] A gáznemű közegben finoman elosz
lott aeroszol-részecskék fontos szerepet játszanak számos 
légköri folyamat szabályozásában és közvetlenül, vagy 
közvetve befolyásolják egészségünket, mindennapi életün
ket. így, mint kondenzációs magvak, meghatározzák a fel
hők szerkezetét, ezen keresztül a csapadékképződést és a 
felhők napsugárzás-visszaverő képességét, ún. albedóját. 
Közvetlenül is hatnak a levegő optikai tulajdonságaira, 
amelyet a légköri látástávolság változásain keresztül érzé
kelünk. Az aeroszol-részecskék a felszíni vizekre, növé
nyekre rakódnak, befolyásolják a talaj és az emberi táplálék 
minőségét. Végül belélegezzük őket, amely kedvezőtlen 
esetben a légző rendszer és a tüdő megbetegedéséhez vezet
het. Mindezek a hatások függnek a részecskék koncentráci
ójától, nagyság szerinti eloszlásától, formájától és nem utol
só sorban kémiai összetételétől. A légköri aeroszol fizikai 
és kémiai természetének ismerete ezért számos tudományos 
és gyakorlati kérdés megválaszolásához szükséges.

A légköri aeroszol keletkezése és méret 
szerinti eloszlása

Aeroszolról, vagy aerokolloidális rendszerről akkor be
szélünk, ha a gáznemű közegben, esetünkben a levegő
ben, a részecskék az alábbi kritériumoknak eleget tesznek:
- ülepedési sebességük kicsi,
- a mozgásuk következtében fellépő tehetetlenségi hatá

sok elhanyagolhatók,
- Brown-féle mozgásuk viszonylag nagy,
- térfogatukhoz képest felületük jelentős.

E kritériumok alapján az aeroszol részecskék nagysága 10 
nm-től 100 m-ig változik. Az aeroszol jellemzésének legké
zenfekvőbb módja, ha a részecskék koncentrációját adjuk 
meg. Ilyen módon beszélhetünk az aeroszol számszerű, tö
meg-, felületi, térfogati koncentrációjáról, amely az értelem
szerűen adott térfogatú gázban (pl. cm3, m3) mérhető részecs
keszámmal, -tömeggel, -felülettel és -térfogattal egyenlő. 
Mint láthatjuk, az aeroszol részecskék széles mérettartomány
ban fordulnak elő (5 nagyságrend), ezért célszerű az aeroszol 
nagyság szerinti eloszlásfüggvényét (f(r)) megadni. A szám
szerű eloszlás esetében ez a következő formában írható fel:

*MTA-VE Levegőkémiai Kutatócsoport, Veszprém

ahol N és r a részecskék száma és -  gömbalakot feltételez
ve -  a sugara, azaz dN az r és r+dr nagyságú részecskék 
száma: számszerű koncentrációja. A teljes koncentráció 
az eloszlásfüggvény integrálásával határozható meg:

N =  \ f (r )d r
Tinin

A számszerű eloszlásfüggvény ismeretében, feltételezve, 
hogy a részecskék gömb alakúak és sűrűségüket is ismer
jük, a nagyság szerinti eloszlás tömegre, felületre és térfo
gatra is átszámítható (további részleteket [ l ,2]-ben találhat 
az olvasó). A légköri aeroszol számának méret szerinti el
oszlása és a részecskék keletkezési mechanizmusainak 
vázlata az 7. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a nagyság 
szerinti eloszlás három logaritmikus-normál eloszlással ír
ható le, amely arra utal, hogy a részecskék keletkezési me
chanizmusai jelentősen eltérnek egymástól. Jelenlegi tudá
sunk szerint a légköri aeroszol részecskék három alapvető 
módon -  ún. gáz-részecske átalakulással, a felszín aprózó- 
dásával és égési folyamatokban -  keletkeznek, ami alapve
tően meghatározza fizikai és kémiai paramétereiket.

Az első forrás a légkörben végbemenő kémiai reakciók 
együttese, amelynek során gázfázisú reakciókkal kondenzáci
óra képes gőzök keletkeznek (ún. gázrészecske átalakulás, 
amely során másodlagos részecskék jönnek létre). A konden
záció mind homogén, mind heterogén úton végbemehet. Pél
daként a kén-dioxidból és nitrogén-oxidokból keletkező kén- 
sav- és salétromsavgőzöket említhetjük. Ezek a vízmoleku
lákkal együtt kicsiny oldatcseppekké kondenzálódnak. 
Amennyiben ammóniagáz is jelen van a levegőben, akkor a 
savcseppeket semlegesítve, ammónium-szulfát és -nitrát ke
letkezik. Az ilyen módon keletkező részecskék az aeroszol 
ún. nukleációs tartományában jelennek meg (átmérőjük <0,1 
pm). E részecskék vizsgálatakor kiderült, hogy elsősorban 
ammónium-szulfátból és különböző szerves vegyületekből 
állnak. A nukleációval keletkező részecskék Brown-féle moz
gásuknak köszönhetően ütköznek egymással, amelynek hatá
sára „összeolvadnak”. A koaguláció során nagyobb részecs
kék (átmérőjük: 0,1-1,0 pm) jönnek létre, s ezek az ún. akku
mulációs tartományban halmozódnak fel. Összefoglaló néven 
a kb. 1 pm-nél kisebb aeroszolt finom részecskéknek nevez
zük, s kémiai összetételüket lényegében a már említett ammó
nium-szulfát és a különféle szerves vegyületek határozzák 
meg. A finom aeroszol szerves összetevőinek vegyületenkén-
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ti meghatározása -  egyelőre -  nem lehetséges. A több száz 
egyedileg azonosított komponens ugyanis az összes széntarta
lomnak néhány (<10%) százalékát alkotja. A legfrissebb ku
tatási eredmények szerint bizonyosnak látszik, hogy a szerves 
szén huminsavhoz hasonló, nagy molekulatömegű vegyüle- 
tekből áll [3]. E komponensek mellett -  elsősorban az emberi 
tevékenységnek köszönhetően -  elemi szén és különböző ne
hézfémek is megtalálhatók a finom aeroszol részecskékben.

A finom aeroszoltartományban esetenként kettőnél több 
eloszlás is megfigyelhető. Például, az aeroszolképződés 
speciális esetében, amikor a felhő- és ködvízben elnyelt 
nyomgázok irreverzibilis reakciói során olyan vegyületek 
keletkeznek, amelyek a felhő/ködcseppek elpárolgása 
után aeroszol formában maradnak a levegőben. Ilyenkor 
gyakran vegyes részecskék keletkeznek.

Az 1. ábráról leolvasható, hogy a finom méretű aero
szol száma igen nagy lehet, nagyvárosokban akár 105 db 
cm-3 koncentrációban is előfordulhat. Tisztább levegőben 
a számszerű koncentrációja is kisebb, pl. a magyarországi 
vidéki levegőben 104 db cm"3 nagyságrendű. Nagy szá
muk ellenére az aeroszol összes tömegének csak mintegy 
a felét adják az 1 pm-nél kisebb részecskék.

A másik képződési mód a felszín mechanikus felaprózó- 
dása, amely főleg durva részecskéket (átmérőjük na
gyobb, mint 1 pm) hoz létre. Az ilyen módon keletkező 
ún. elsődleges részecskék (amelyek közvetlenül részecske 
formában kerülnek a levegőbe) kémiai összetétele tükrözi 
a felszín összetételét. Emiatt a szárazföldek felett a fel
színt borító ásványok (Al, Si, Fe, Ca, Mg stb), míg tenge
rek felett a tengeri sókristályok alkotják e részecskék dön
tő hányadát. Bár a durva aeroszol számszerű mennyisége 
kicsi (1-2 db cm"3), tömegkoncentrációjúk jelentős, átla
gosan az aeroszol összes tömegének felét adják.

R é s z e c s k é k  á tm é r ő je  (fim)

1. ábra. Az aeroszol-részecskék nagyság szerinti eloszlása 
és keletkezési mechanizmusai

Végül az égés mindkét fő nagyságtartományban produkál 
részecskéket. E forrásból keletkezhet mind elsődleges, mind 
másodlagos aeroszol. Az emberi tevékenység ezeket a forrá
sokat jelentősen befolyásolja, így az ember légköri környeze
tének alakításában fontos szerepet játszik. E forrásnak kö
szönhetően találhatók az élő szervezetekre különösen ártal

mas nyomelemek, nehézfémek, policiklusos aromás szénhid
rogének stb. a légköri aeroszol finom mérettartományában.

Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, hogy az aeroszol ré
szecskék jelentős része vízben jól oldódó vegyületekből épül 
föl (pl. ammónium-szulfát, ammónium-nitrát, náüium-klorid 
stb.). A vízben oldódó részecskék higroszkóposak, azaz már a 
vízre vonatkoztatott telítettség elérése előtt oldatcseppeket al
kotnak. A szilárd-folyékony fázisváltás az illető anyag telített 
oldatához tartozó egyensúlyi vízgőz-nyomáson következik 
be. Az ammónium-szulfát részecskék pl. 8 1%-os relatív ned
vességen oldatcseppekké válnak, méretük hirtelen másfélsze
resére nő. További vízfelvétellel, azaz a relatív nedvesség nö
vekedésekor az oldatcsepp egyre hígul és átmérője akár két- 
szer-háromszor is nagyobb lehet, mint a száraz részecskéé 
volt. A folyamat hatására a látótávolság csökken (lásd az aláb
biakban) és a levegő „párássá” válik. A telítettségi érték eléré
sekor ezek az oldatcseppecskék szolgáltatják a felhőképző
désben szerepet játszó kondenzációs magvak nagy részét.

Az aeroszol-részecskék környezetre gyakorolt hatásai

Felhő'- és csapadékképzó'dés

Az aeroszol részecskék egyik legfontosabb szerepe, hogy 
részt vesznek a felhőképződésben [ 1,2,4]. Közismert, hogy 
légköri körülmények között a vízgőz heterogén kondenzá
ciója játszódik le, azaz a fázisváltás ún. kondenzációs mag
vakon megy végbe. A Föld légkörében ugyanis a vízgőz 
túltelítettsége csak ritkán haladja meg az 1%-os értéket. 
Mivel a vízgőz magvak nélküli, ún. homogén nukleá- 
ciójához kb. 3-szoros túltelítettség (azaz 300%-os relatív 
nedvesség) szükséges, ezért e folyamatnak a légkörben 
nincs szerepe. A víz kondenzációjában részt vevő magvak 
az aeroszol részecskék közül kerülnek ki. Leghatékonyab
bak az oldódó vegyületekből álló részecskék, de a nem ol
dódó, nedvesíthető részecskék is részt vehetnek a konden
zációban. Mindebből következik, hogy az aeroszol részecs
kék jelenléte nélkül, földi körülmények között nem lenne 
csapadékképződés. A felhőképződés további következmé
nye, hogy a keletkező felhők a Napból érkező rövidhullá
mú sugárzásnak jelentős hányadát visszaverik, csökkentve 
a felszínre érkező energia mennyiségét, azaz az aeroszol ré
szecskék közvetetten befolyásolják Föld energiamérlegét.

Optikai tulajdonságok, a látótávolság

A földfelszínre jutó rövidhullámú sugárzás gyengítésében 
a felhők mellett a gázmolekulák és az aeroszol részecskék 
közvetlenül is részt vesznek. Az aeroszol részecskék fon
tos szerepet játszanak a légkör optikai paramétereinek 
szabályozásában. A részecskék fizikai (pl. méret, alak) és 
kémiai jellemzői határozzák meg az aeroszol szórási és el
nyelési tulajdonságait. Ily módon befolyásolják a rövid- 
hullámú sugárzás-átvitelt, pl. megváltoztatják a légkör rö
vidhullámú sugárzási mérlegét, illetve a látótávolságot.

Modellszámítások eredményei [5] már a kilencvenes 
évek elején arra utaltak, hogy az elsősorban antropogén 
eredetű aeroszol részecskék is részt vesznek az éghajlat 
szabályozásában. A számítások szerint az ún. aeroszol ha
tás miatt fellépő éghajlati kényszer negatív előjelű (hűtő), 
nagyságrendje a Föld egyes területein hasonló az ún. 
üvegházhatású gázok okozta melegítő hatáséval. Mivel a 
részecskék tartózkodási ideje rövid (7-10 nap), ezért hatá
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sukat a forrásterületeken és azok környezetében fejtik ki. 
Ennek megfelelően, különösen Észak-Amerikában, Euró
pában, Ázsia keleti részén kell az aeroszol éghajlati kény
szerét figyelembe venni [6].

A teljes extinkció kialakításában leginkább a szórás, ki
sebb mértékben az elnyelés játszik szerepet. Adott részecs
ke, vagy molekula által kapott energia és a szórt, vagy el
nyelt hányada az ún. szórási/elnyelési paraméter segítségé
vel jellemezhető. Ez a paraméter a részecske/molekula su
garának (r) és a hullámhossz (X) hányadosának, azaz a ré
szecske/molekula optikai sugarának (x) a függvénye:

2n ■ r

Kis részecskék, vagy molekulák (x<l), valamint nagy ré
szecskék ( x » l )  esetében, a részecskék optikai viselkedését 
a Rayleigh-féle elmélet írja le, amikor a szórási paraméter 
x4-nel, míg az abszorpciós paraméter x-el arányos. Ez azt 
jelenti, hogy e részecskék a rövidebb hullámhosszú fényt 
sokkal jobban szórják, mint a nagyobb hullámhosszúakat. 
A légköri fényterjedés szempontjából azonban azok a ré
szecskék a legfontosabbak, amelyeknél x < l, azaz a részecs
ke sugara összevethető a fény hullámhosszával. Az optika
ilag aktív részecskék a 0 ,1- 1,0 pm-es nagyságtartományban 
találhatók (finom aeroszol). E részecskék optikai viselkedé
sének leírására a Mie-féle elmélet alkalmazható.

A méret mellett az optikai viselkedést a részecskék törés
mutatója, azaz a kémiai összetétel is befolyásolja. A törés
mutató valós és képzetes része a szórást és az elnyelést kép
viseli. Az eddigi vizsgálatok szerint [1,5] a fény szórásában 
leghatékonyabbak az ammónium-szulfát részecskék, de va
lószínűsíthető, hogy a szerves vegyületek is komoly szere
pet játszanak kialakításában. Az elnyelésért elsősorban a 
koromrészecskék felelősek. Az említetteken kívül, a szó- 
rásban/elnyelésben részt vevő aeroszol összes számát is fi
gyelembe kell venni az összes extinkció meghatározásában.

A légköri látástávolság alakításában a higroszkópos növe
kedésre hajlamos részecskék alapvető szerepet játszanak. Az 
esetenként nagyon nagy számban jelen lévő, de száraz álla
potban d<0,l pm-nél kisebb részecskék ugyanis a nedvesség 
hatására „átnőnek” az optikailag aktív mérettartományba, 
megnövelve a szórásban részt vevő részecskék számát.

Az aeroszol szerepe a biogeokémiai körforgalomban

Földünkön minden kémiai elem mennyisége állandó. A 
tektonikus mozgások, a felszín épülése és pusztulása, a 
légkör, a víz és különösen a bioszféra következtében fel
lépő anyagmozgás hatására az egyes földi szférák között 
dinamikus egyensúly alakul ki. E folyamatok összességét 
az elemek biogeokémiai körforgalmának nevezzük.

A légkör Földünk legdinamikusabb közege, így alapvető 
szerepet játszik a különböző elemek (vegyületek) körforgal
mában. Ezt a dinamikusan térben és időben változó módon 
lejátszódó folyamat-együttest a nyomanyagok légköri kör
forgalma írja le [1]. E körforgalom első „lépésének” tekint
hetjük azokat a folyamatokat, amelyek során a természetes és 
a szennyező komponensek belekerülnek a levegőbe, ekkor 
ezek forrásairól beszélünk. A különböző anyagok közvetlen, 
vagy közvetett úton elhagyják a légkört nyelőik révén.

Adott elem (vegyület) légkörbe való be- és kikerülése kö
zött -  számtalan paramétertől (pl. részecskeméret) függően

-  bizonyos mennyiségű idő eltelik. Ezt az időt tartózkodási 
időnek szokás nevezni, amelyet a vizsgált összetevő összes 
légköri tömegének és a források, vagy a nyelők erősségé
nek hányadosával lehet jellemezni. Ez a definíció feltétele
zi, hogy a tekintett komponens teljes légköri mennyisége 
időben nem változik. A tartózkodási idő adott molekulák 
(elemek) légköri tartózkodásának statisztikai átlaga.

A 2. ábrán az aeroszol részecskék tartózkodási ideje látha
tó méretük függvényében. Az ábrából leolvasható, hogy a 
leghosszabb ideig a finom, ezen belül a 0,1 és 1 pm tarto
mányban lévő, aeroszol részecskék találhatók a levegőben. 
Mind a kisebb, mind a nagyobb részecskék tartózkodási ide
je lényegesen kisebb, mivel a nagyon kicsi részecskéknél a 
termikus diffúzió, a durva aeroszolnál a szedimentáció haté
konyan vonja ki a részecskéket a levegőből. A légkörben va
ló tartózkodás alatt a levegőben lévő valamennyi aeroszol ré
szecske (és gázmolekula) forrásaitól nagy távolságokra el- 
szállítódhat. E transzport miatt Földünk minden pontján a 
különböző vegyületek, még a forrás nélküli területeken is, a 
levegőben megtalálhatók. Minél nagyobb az aeroszol tartóz
kodási ideje, annál nagyobb távolságot tud a légkörben meg
tenni. Következésképpen, a légköri transzportban elsősorban 
a finom aeroszol-részecskék vesznek részt.

2. ábra. Az aeroszol-részecskék tartózkodási ideje 
méretük függvényében [7]

A források és a nyelők nagysága és erőssége szabja meg 
alapvetően, hogy a vizsgált nyomanyag milyen mennyiség
ben van jelen a légkörben. A források, a nyelők és a transz
port együttesen eredményezik az adott összetevő koncentrá
ciójának idő- és térbeli alakulását, megváltozását. Ezek segít
ségével becsülhető a regionális és a globális szennyezés mér
téke. Az aeroszol különböző összetevőinek vizsgálata napja
inkban egyre fontosabbá válik, mivel az emberi tevékenység 
módosítja a kérdéses vegyületek légköri koncentrációját. En
nek legközismertebb példája a savas ülepedés, s a vele kap
csolatos más folyamatok, pl. az ökoszisztémák által fölvehe
tő állapotú anyagok (pl. az alumínium) mennyiségének meg
növekedése [8]. A légköri összetevők közül fontos helyet 
foglalnak el a különböző nyomelemek (pl. fémek) is, ame
lyek ugyancsak aeroszol-részecskékben mutathatók ki. Ezek 
koncentrációja igen kicsi, de ennek ellenére légkörből törté
nő kikerülésük, azaz az ülepedésük során hatással vannak a 
talaj, a felszíni vizek, a különböző műtárgyak, műemlékek ál
lapotára, a bioszférával kölcsönhatásba kerülve -  közvetlenül 
vagy közvetve -  módosítják annak életfolyamatait.

Az emberi tevékenység számos toxikus fémet bocsát ki a 
levegőbe. Ezek az összetevők elsősorban a finom aeroszol
részecskékhez kapcsolódnak. így a forrásoktól messze eltá
volodnak, és elsősorban csapadékhullással, ún. nedves iile-
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pedéssel a talajba, felszíni vizekben jutnak. A fokozott mik
roelem-felvétel miatt a fémek a növényekben és a növény
evő állatokban felhalmozódnak, majd a táplálékkal az embe
ri szervezetbe kerülnek, ahol számos problémát okozhatnak.

A légköri transzport következtében a kontinenseket övező 
tengerek vizében is kimutatták a különböző nyomelemek 
mennyiségének növekedését. Egyes vizsgálatok szerint a 
vas, a réz, a nikkel és az arzén fele-fele részben a légkörön 
keresztül és a folyók segítségével kerül az óceánok vizébe. A 
döntően antropogén eredetű cink, ólom pedig elsősorban a 
légkörön keresztül jut az óceánokba, tengerekbe. Az ólom 
koncentrációja például az Északi-tenger vízében 3,5 g kg' 1
[9], szemben az óceánvízre becsült 1 ng kg''-os értékkel [10].

Külön kiemelésre érdemes a savas esők, vagy a savas ülepe
dés kérdése. Ez a regionális kiteijedésű környezeti probléma 
Európában a hetvenes és nyolcvanas években volt nagyon je
lentős. Ismeretes, hogy a légköri szén-dioxid felhővízben tör
ténő elnyelődése körülbelül 5,6-os pH értéket eredményez. 
Ezt tovább csökkentik a természetes forrásokból származó, 
oxidációval keletkező szervetlen és szerves savak. így azt 
mondhatjuk, hogy a természetes háttér pH 5,0 körüli. Ezt az ér
téket az emberi tevékenység, főleg az iparosodott területeken, 
jelentősen csökkenti. Az anüopogén eredetű kén-dioxid gáz
ként, vagy szulfát részecskékké alakulva elnyelődik a felhővíz
ben, növelve a hidrogénion mennyiségét. Nem ritkán a csapa
dékvíz pH-ja 4 körüli élték. Az ülepedés savasságát tovább fo
kozza a savas aeroszol részecskék és a különböző nyomgázok 
száraz (csapadék mentes időben történő) ülepedése is [8].

A savas ülepedés mind a szárazföldi, mind a vízi öko
szisztémákat károsan befolyásolja. A vízi ökoszisztémákra 
gyakorolt hatása különösen a kis puffer kapacitású tavak
ban jelentős. Amennyiben a savas ülepedés hatására a víz 
pH-ja 4,5 alá csökken, az alapkőzetből kioldódnak az addig 
oldhatatlan alumínium- és más fémvegyületek, amelyeket a 
tavi élőlények nem képesek eltűrni és fémmérgezésben el
pusztulnak. A szárazföldi ökoszisztémák között a savas üle
pedés elsősorban az erdőkben fejti ki hatását. Az erdők 
pusztulását közvetlenül és közvetett formában is előidézi a 
savas anyagok ülepedése. A savas víz felsérti a levelek vé
dőrétegét, kimossa belőlük a különböző tápanyagokat, és 
lecsökkenti a fák kórokozókkal és betegségekkel szembeni 
ellenállását. Másrészt a talajra jutó savas ülepedés csökken
ti a talaj pH-ját, amely ugyancsak a fémek mobilizációjához 
vezet. Az élőlények számára felvehető állapotú fémionok 
megtámadják a fák hajszálgyökereit és elpusztítják a fákkal 
szimbiózisban élő ún. mikorrhiza gombákat, amely végső 
soron, ugyancsak a fák pusztulásához vezet.

Természetesen az aeroszol részecskék említett környe
zeti hatásain túl egészségügyi következményekkel is szá
molni kell. Ugyancsak nem hanyagolható el szerepük a 
különböző műtárgyak (épületek, hidak, szobrok stb.) álla
potának romlásában.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

M o ln á r  Á g n es:  A  lé g k ö r , m in t  k o l lo id  r e n d s z e r :  a z  a e r o s z o l
r é s z e c s k é k  f iz ik a i é s  k é m ia i tu la jd o n s á g a i

A Földet körülvevő gázburok -  a levegő -  kolloid rendszernek te
kinthető, amelyben a szilárd és cseppfolyós részecskéket aeroszol 
részecskéknek nevezzük. Jellemzésükre az összes koncentráció
értékek mellett azok nagyság szerinti eloszlása használható. A ré
szecskék számszerű eloszlása három eloszlásból tevődik össze,

amely különböző keletkezési mechanizmusra utal. A finom nagy
ságtartományban (d<l pm) a részecskék elsősorban gáz-részecs
ke átalakulással, majd az ilyen módon keletkező aeroszol koagu
lációjával keletkeznek. A durva aeroszol (d>l pm) létrejöttében a 
felszín mechanikus aprózódása játsza a legfontosabb szerepet. E 
két tartományban a részecskék nem csak méretükben, hanem ké
miai összetételükben is különböznek egymástól.

Az aeroszol részecskék fontos szerepet játszanak számos lég
köri folyamat szabályozásában és közvetlenül, vagy közvetve 
befolyásolják egészségünket, mindennapi életünket. A környe
zetre gyakorolt hatásaik közül a felhő- és csapadékképződésben 
játszott szerepüket, a Föld energiaháztartásának befolyásolását, a 
látótávolság meghatározását, valamint a biogeokémiai körforga
lomban betöltött szerepüket emeltük ki.

[Magy. Kém. Lapja, 57 106 (2002)1

S U M M A R Y

A. Molnár: Atmosphere as a Colloidal System: Physical and 
Chemical Characterization of Aerosol Particles

The atmosphere of the Earth is considered as a colloidal system, in 
which the colloid particles are called atmospheric aerosol particles. 
They can be characterized by their total number, volume, surface and 
mass concentrations as well as by the size distributions of these para
meters. The number size distribution of aerosol particles is composed 
of three distribution functions indicating different formation process
es of the aerosol particles. Fine particles (d<l pm) essentially origi
nate from gas-to-particle conversion, which is followed by the coag
ulation of the freshly formed particles. On the other hand, coarse par
ticles (d>l m) come from the mechanical disintegration of the sur
face. The particles in these two main size domains differ significant
ly not only in size, but in chemical composition.

Aerosol particles play important role in the control of numer
ous atmospheric processes affecting our health and everyday 
life. Among the environmental effects of aerosol particles, their 
role in cloud and precipitation formation, in climate and visibil
ity regulation, and in the biogeochemical cycle is discussed.

IRODALOM

[1] Mészáros, E Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.
[2] Götz, G. -  Mészáros, E. -  Vali, G.: Atmospheric Particles and Nucle- 
ids. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.
[31 Gelencsér, A. -  Mészáros, T  -  Blazsó,-M. -  Kiss, G. -  Krivácsy, Z. -  
Molnár, A. -Mészáros, E .:./. Atmos. Chem. 37, 173-183 (2000)
[4] Seinfeld, J. H. -  Pandis, S. N.: Atmospheric Chemistry and Physics. 
John Wiley & Sons, Inc. 1998.
[5] Charlson, R. J. -  Langner, J. -  Rodhe, H. -  Leovy, C. B. -  Warren, S. 
G.: Tellus 43AB, 152-163 (1991)
[6] Taylor, K. E. -  Penner, J. E.: Nature 369, 734-737 (1994)
[7] Jaenicke, R.: Ber. Bunsen-Gesellschaft fiir phys. Chemie 82, 1198- 
1202 (1978)
[8] Mészáros, E.\ Global and Regional Changes in Atmospheric Compo
sition, Lewis Publ., 1993.
[9] Spokes, L  J. -Jickells, T. D .: Speciation of metals in the atmosphere. 
In: Chemical Speciation in the Environment (eds. Ure, A.M.-Davidson, 
C.M.), Blackie Academic «feProfessional, 1995.
[10] Murray, J. W.: The Oceans. In: Global Biogeochemical Cycles (ed- 
s.: Butcher et al.). Academic Press, 1992.

lrodalomgyűjtés lezárva: 2001. június

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 109



SZEMÉLYI HÍREK

Dr. R ohrsetzer Sándor  
1926-2001

2001. december 13-án életének 75. évében 
rövid szenvedés után elhunyt Dr. 
Rohrsetzer Sándor, a kémiai tudomány 
doktora, nyugalmazott egyetemi tanár. Sze
mélyében a magyar kémikustársadalom a 
kolloidkémiai kutatások elismert, kiváló 
művelőjét, kiemelkedő egyetemi oktatót, 
számos generáció nevelőjét veszítette el.

Rohrsetzer Sándor 1926-ban Battonyán 
született. A makói gimnázium befejezése 
után tanulmányait a budapesti tudomány- 
egyetemen folytatta. 1947-ben IV. éves hall
gatóként (ún. elődisszertánsként) került az 
akkor nem régen alapított Kolloidkémiai 
Tanszékre. Oklevelének megszerzése után 
1949 márciusától állt a Tanszék alkalmazásá
ban. Rohrsetzer Sándor halálával a Buzágh- 
iskola utolsó, a hazai kolloidkémiai oktatás 
és kutatás kezdeteitől e nemes célért aktívan 
dolgozó kollégánk távozott közülünk.

1956.és 1962 között Buzágh professzor 
javaslatára tudományos munkatársként 
dolgozott, majd 1963-ban nyerte el végle
ges egyetemi docensi kinevezését. 1975- 
ben, egyhangú bizottsági javaslat alapján 
kapta meg a kémiai tudomány doktora cí
met, ezt követően 1976-ban egyetemi ta
nárrá nevezték ki. Wolfram Ervin tanszék- 
vezető, akadémikus halála után 1985 és 
1991 között a Kolloidkémiai és Kolloid
technológiai Tanszék vezetője volt. 1996 
áprilisától, 70 évesen ment hivatalosan 
nyugdíjba. Szinte élete utolsó pillanatáig 
dolgozott a rendelkezésére bocsátott labo
ratóriumi részben ill. dolgozószobában.

Rohrsetzer tanár űr több mint félévszáza
dos tevékenysége megszakítás nélkül kap
csolódott tanszékünkhöz. Már tanszékünk 
alapítója, Buzágh Aladár jó érzékkel vette 
észre a fiatal Rohrsetzer Sándor kiváló el
méleti és gyakorlati felkészültségét és bízta 
meg először a kémiai technológiai gyakor
latok vezetésével, majd a később kötelezővé 
vált kolloidkémiai és kolloidtechnológiai la
boratóriumi gyakorlatok kidolgozásával. O 
ezt a munkáját sohasem tekintette befeje
zettnek és az évek során ezeket fejlett didak
tikai érzékkel fejlesztette tovább. Nagy lel
kesedéssel segédkezett a Buzágh-féle Kol
loidkémiai Praktikum gyakorlatainak kidol
gozásában és ellenőrzésében. 1952 és 1954 
között a kari vegyész módszertani bizott
ságban dolgozott, 1956 decemberéig ő látta 
el az üzemi gyakorlatok kari felelősének 
tisztségét is. Az 1953/54-es tanévben a Mér
nöktovábbképző Intézetben előadássoroza

tot tartott és jegyzetet írt „Diszperz rendsze
rek állandósága és vizsgálata” címmel. Kez
deményezése nyomán honosodott meg az 
ún. komplex gyakorlattípus, amely a hallga
tók önálló gondolkodásra nevelését célzó, 
csak jóval később általánossá vált törekvé
seknek volt az alapja. Több mint egy évtize
den át látta el a kémiatanár szakos hallgatók 
teljes kolloidkémiai oktatását. Világosan 
felépített előadásaiban a szakszerűséget egy 
szenvedélyes pedagógus nevelői ráhatásá
val ötvözte.

Rohrsetzer tanár úr leglelkesebb szószó
lója és cselekvő részese volt az oktatás fo
lyamatos korszerűsítésének. Nagyon sok, 
az oktatási reformokkal kapcsolatos mun
kában vett részt, s különösen nagy érdeme 
az ún. aktív oktatási formák bevezetésének 
szorgalmazása és a kiscsoportos szeminári
umi formák saját oktató munkájában való 
sikeres alkalmazása. Pedagógiai munkás
ságának eme részeit a Felsőoktatási Szem
le című szakfolyóiratban publikált cikkei
ben foglalta össze.

Oktatói-kutatói tapasztalatait összegez
ve előbb egy kisterjedelmű Kolloidika tan
könyvet, majd ezt kibővítve, társszerzőkkel 
egy újabb, korszerű ismereteket összegző 
tankönyvet írt ill. szerkesztett. Ugyancsak 
az O szerkesztésében jelent meg a Kolloid- 
kémiai és Kolloidtechnológiai gyakorlatok 
országos jegyzete, amelynek folyamatosan 
korszerűsített változata ma is jól szolgálja a 
hallgatók kísérleti-gyakorlati képzését. 
Egyetemünkön Ő indította el speciális elő
adásait a reológia tárgyköréből, s az ő kez
deményezésére vezették be a IV. éves ve
gyészhallgatók részére a speciális kolloid- 
kémiai gyakorlatokat. Nevéhez fűződik a 
gyógyszerészhallgatók kolloidkémiai el
méleti és gyakorlati képzésének rendszere
sítése és megszervezése.

A konkrét és mindig magas színvonalon 
végzett oktatói tevékenységének mintegy 
összegzéseként kiemelkedő érdemeket 
szerzett a korszerű oktatási módszerek ka
runkon való meghonosításában. Áldozatos 
tevékenysége kapcsán került a köztudatba 
az a gondolat, miszerint a hallgatóság moz
gósításával, az oktatási folyamatba való te
vékeny bekapcsolásával lehet a minőségi 
képzés céljait megvalósítani.

Az oktatás korszerűsítéséért nem magá
nyos farkasként, hanem -  több egyetemi 
bizottság adta lehetőségek keretein belül -  
közösségi emberként is munkálkodott. El

évülhetetlen érdemeket szerzett a középis
kolai tanárok továbbképzésének megszer
vezésében s e tanfolyamoknak folyamato
san előadója is volt.

Oktatói munkájától szinte elválasztha
tatlanok tudományos munkásságának ered
ményei. Jellemzője volt a még ki nem ta
posott utak keresése, erős kritikai szellem 
és lényeglátás. Minden olyan területen, 
ahol kutatást kezdeményezett, lényeges új 
felismeréseket tett.

Korai munkáiban a sikér átfogó kolloidké
miai vizsgálata kapcsán a reológiai tulajdon
ságok és a szerkezet közötti kapcsolat feltárá
sában ért el jelentős eredményeket. Ezt köve
tően a fagyasztás vizes közegű kolloidokra 
gyakorolt hatásait kutatta és eredményei nyo
mán általánosan elfogadott korábbi nézeteket 
kellett megváltoztatni. A későbbiek során -  
részben a korai munkákhoz kapcsolódóan -  a 
diszpergált kolloidrészecskék között működő 
erőhatások mibenlétével, meghatározásuk le
hetőségeinek kidolgozásával ill. polimereket 
és egyéb kolloidokat együttesen tartalmazó, 
meglehetősen összetett rendszerek tanulmá
nyozásával foglalkozott. Eredményeit szá
mos közleményben és előadásban tette köz
zé. Az eredményeknek jelentős külföldi 
visszhangja is volt.

Azon kivételes kutatók közé tartozott, 
akik képesek voltak meglátni, és sok eset
ben átvinni az elméleti eredményeket a 
gyakorlatba. Fontosnak tartotta, hogy a tu
dományos megismerés ne csak egy szű- 
kebb kör, hanem a társadalom minél széle
sebb rétegei számára hozzon pozitív irányú 
lehetőségeket.

Tudományos-oktatási közéleti tevé
kenysége rendkívül sokrétű volt. Tagja volt 
számos, az oktatási reformokat elindító és 
kidolgozó bizottságnak, aktívan vett részt a 
tudományos minősítésben és egyéb vizs
gáztatási formákban.

Tagja volt a Magyar Kémikusok Egye
sületének, az MTA Kolloidkémiai munka- 
bizottságának, az MTA Bányászati Kémiai 
munkabizottságának. Tevékenységéért 
többször részesült állami, akadémiai és 
egyetemi elismerésben.

Rohrsetzer tanár úr személyében a Tu
dományegyetem az oktatást és kutatást 
egyaránt élethivatásnak tekintő és megélő 
professzorát, a kolloidikus közösség az öt
letgazdag, kiváló tudóst, mi, tanítványai és 
közvetlen munkatársai az oktatómunka be
csületére, a kutatás tisztességére nevelő ta
nárt és a mindig segítőkész atyai jó barátot 
veszítettük el. Szenvedélyes szakma szere- 
tetére, emberségére megőrzendő értékek
ként tisztelettel emlékezünk.

Nagy Miklós
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Gegus Ernő professzor 80 éves

Az MTA Spektrokémiai Munkabizottságá
nak 2001. december 12-ei ünnepi ülésén 
pályatársai és munkatársai köszöntötték 
Gegus Ernő professzort, a színképelemzés 
hazai úttörőjét és kutatóját 80. születésnap
ja alkalmából.

Gegus Ernő 1921. december 24-én szü
letett Budapesten. Vegyészmérnöki okle
velét a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetemen 1944-ben szerezte 
meg, majd az egyetem Elektrokémiai Tan
székén tanársegédként kezdte meg munká
ját. Rövid katonai szolgálata után szovjet 
fogságba esett, majd munkatáborba vitték, 
ahonnan sok viszontagsággal és betegség
gel is terhelt évek után, csak 1950 utolsó 
napjaiban térhetett haza.

1951-ben a Műegyetem Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszékén, az MTA ku
tatócsoportjának tagjaként kezdte meg ku
tatói munkásságát. Lelkes, fáradhatatlan 
munkával, az akkor hozzáférhető eszkö
zökből szerelt fel és indított cl a háború 
alatt kifosztott és szinte porig sújtott tan
széken egy akkor minden tekintetben kor
szerű atomemissziós spektrográfiás labora
tóriumot a kutatás és az egyetemi oktatás 
számára.

Az 1956-os forradalom után, a megtor
lás kezdetén izgatás koholt vádjával letar
tóztatták, 6 hónapi börtönre ítélték és be
börtönözték. Kiszabadulása után az egye
temen nem folytathatta munkáját, a Vas
ipari Kutatóban kapott állást. Itt ugyancsak 
spektrográfiás laboratóriumot szerelt fel és 
indított el, majd részt vállalt az első hazai 
vas és acél etalonok elkészítésében.

1970-től kezdve, meghívásra a Veszpré
mi Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékén 
működő MTA kutatócsoport státuszába ke

rült. A tanszéken töltött évek során mind a 
kutatás irányításában, mind az egyetemi 
oktatásban jelentős szerepet töltött be. 
Egyetemi kutató és oktató munkája mellett 
egyesületi és akadémiai rendezvények 
szervezésével, előadások tartásával stb. je
lentős szerepet vállalt a hazai és nemzetkö
zi spektrometriás kutatások fellendítését 
szolgáló szakmai közéletben.

A hadifogság, munkatábor, börtön és az 
életpályájának szinte egészére kiterjedő 
politikai nyomás ellenére - ha késéssel is - 
tudományos fokozatait megszerezte, és
1998-ban a Veszprémi Egyetemtől az 
egyetemi tanári címet is megkapta.

Tudományos munkásságának - melyet 
kb. 200 tudományos közlemény, könyv, 
számos egyetemi jegyzet stb. fémjelez - je
lentősebb eredményei a következők:

- műegyetemi évei alatt a Kocsis Elemér
rel közösen kifejlesztett új típusú por
lasztójával világviszonylatban is úttö
rőként teremtette meg a mennyiségi ol
datos emissziós spektrográfja alapjait;

- a Vasipari Kutatóban hazánkban első
ként dolgozta ki a szilárd fémminták 
homogenitásának meghatározását és 
annak mennyiségi korlátjait. Ezért a 
politikai nyomás ellenére kiváló felta
láló kitüntetést kapott;

- veszprémi működése során a grafit
kályhás atomabszorpciós eljárás fej
lesztése céljából olyan termikus spekt
rográfiás eljárást dolgozott ki, mellyel 
szilárd fémvegyületek párolgási folya
matai követhetők a hőmérséklet függ
vényében;

- a lézeres mikroszínképelemzést arche
ológiái leletek, élelmiszerek stb. azo
nosítására és eredetének meghatározá

sára alkalmazta. 1977-ben az UNIDO 
megbízásából Argentínába ment az ot
tani kutatások elindításának segítése 
céljából. A British Museum (London) 
Metallurgy in Numismatics című 
könyvében tollából fejezet jelent meg 
a lézeres mikroszínképelemzésről. 
Mint meghívott előadó Budapesten, 
Londonban, New Yorkban tartott elő
adásokat nemzetközi régészeti konfe
renciákon.

Munkásságának nemcsak külföldi, de ha
zai hatása is jelentős. Török T. és Mika J. 
szerzőtársaival megírt Emission 
Spectrochemical Analysis című könyvét az 
MTA nívódíjjal tüntette ki. Számos tanít
ványa vált nemzetközi hírű kutatóvá. Kü
lönlegesen kiváló (német, francia, orosz, 
angol), korrekt nyelvtudásával jelentős 
részt vállalt a hazai szakkönyvkiadás mun
kájában, továbbá az idegen nyelvű egyete
mi előadások tartásában. A színképelemzés 
hazai elterjesztésében és a hazai kutatások 
elősegítésében különleges érdemei vannak. 
Sok évtizeden át fáradhatatlan intenzitással 
vett részt szervezőként és előadóként az 
egyesületek (GTE, MKE, BKTE) és az 
MTA hazai és nemzetközi rendezvényein.

A sok igaztalan meghurcolás, rabosko- 
dás ellenére munkássága sokoldalú, ered
ményes és a hazai kémikus társadalom szá
mára rendkívül hasznos és jelentős. A kö
zösség iránt érzett elkötelezettsége, sze
rénysége, ember- és munkaszeretete - a 
mai önös érdekeket hajszoló világunkban - 
ifjúságunk számára is példamutató lehet.

Születésnapja alkalmából sok szeretettel 
köszöntjük és kívánjuk, hogy jó egészség
ben, sok örömben és további sikerekben le
gyen része. Isten éltesse Gegus Ernőt!

Inczédy János

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, 
ISKOLÁK, MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI; KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Bioaktív heterociklusok kutatása

Bevezetés

A hazai bioaktív heterociklusok kutatásá
nak egyik jelentős helyszíne a Gyógyszer- 
kutató Intézet szinte alapításától (1950) 
kezdődően: az Intézet számos jelentős

* Szerves Vegytani Intézet, Semmelweis Egye
tem, Budapest
** Gyógyszerkutató Intézet, Budapest

gyógyszer- és szintetikus kémiai eredmé
nye igazolja ezt. Ilyenek például a Toldy L. 
irányításával végzett fentiazin és tiazol ku
tatások és a Magó E., Kuszmann J., Rette
gi T. és Borsy J. nevéhez fűződő ergolin- 
gyógyszerkémiai eredmények. Jelen átte
kintésben két, talán a Gyógyszerkutató In
tézet gyógyszerkémiai szempontból legje
lentősebb, hosszú időn át folytatott kutatá-

MÁTYUS PÉTER*
SÓLYOM SÁNDOR**

si területéről, a Kasztreiner E. és Szilágyi 
G. által elkezdett piridazin kutatásokról, és 
Sólyom S. révén 2,3-benzodiazepinek 
gyógyszerkémiájáról adunk képet.

Piridazinszármazékok

A kardíovaszkuláris betegségek a gyógy
szerkémiai kutatások kitüntetetten fontos te-
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rületének számítanak hosszú ideje. A 70-es 
évek elején, a Richter Gyár megbízásából, a 
még nagyon is igényelt antihipertenzív sze
rek kutatásával foglalkozott Kasztreiner E. 
vezetésével kutatócsoportunk: Huszthy Zs. 
biokémikus és Kása E. farmakológus kollé
gáinkkal (a farmakológiai munkát Tardos
L., később Rabloczky Gy. irányította) -  ak
koriban meglehetősen szokatlanul -  új bio
kémiai hatásmechanizmus alapján tervez
tünk vegyületeket. Ennek nyomán két ve
gyületcsoportbán, a Szilágyi G. által fejlesz
tett pirazolil-piridazinok, és az őáltala, vala
mint Kosáry J. és általunk előállított pirid- 
azinil-hidrazonok körében több jelentős ha
tású vegyületet találtunk. A GYKI 11679 
[1] sok tekintetben felülmúlva a referens 
szereket, a klinika I. fázison is túljutott; jól
lehet a szakvélemény a klinikai vizsgálatok 
folytatását javasolta, a fejlesztés abbama
radt. Időközben az alfa-adrenerg receptorok 
értónust szabályozó szerepe alapján világ
szerte kutatások folytak alfa-blokkolók elő
állítására, különös figyelmet szentelve a 
nemkívánt keringési és központi idegrend
szeri hatások elkerülésének. A piridazi- 
nokhoz akkorra már tagadhatatlanul emoci
onálisan is kötődve -  többek között Makk 
N., Kosáry J., Rabloczky Gy., Jaszlits L. és 
Arányi P. értékes együttműködő munkájá
nak is köszönhetően -, állítottuk elő az 
ugyancsak klinikai la fázist megért GYKI 
12743 piridazinon-származékot [2]. Talán a 
fejlesztés lassúsága miatti túlzott időveszte
ség ezt a kutatási témát is terminálta. Mind
azonáltal, a vegyület hatásmechanizmusá
ból Rabloczkyval és Kovács G.-ral arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a vegyületet 
érdemes lenne a jóindulatú prosztata hiper- 
plázia kezelésére fejleszteni, felismerve e 
téma potenciálisan óriási értékét. Ez utóbbi 
projekt kiválasztott vegyülete végül nem a 
GYKI 12743, hanem annak egyik enan- 
tiomere, az uroszelektív GYKI 16084 lett 
(1. ábra) [3]. A kémiai munkákban kiváló 
munkatársaink, Papp A. és Kosáry J. vettek

főként részt. A hatástani munkákat egy 
nagyszerű team végezte: a Hars ing L. irá
nyításával folyó munkákban, Karin M., 
Tilahun K, Tömöri É. és kollégáik működtek 
közre, és hangsúlyozandó Kovács G., Simay 
A. és Horváth K. menedzseri szerepe is. A 
GYKI 16084 klinikai vizsgálata a közel
múltban kezdődött el.

Kutatómunkánk további értékes területét 
képezik az antiaritmiás vegyületek. Ez eset
ben a farmakológiai hátteret a terület kiváló 
szakértői, Varró A. (aki később a SZOTE 
Farmakológiai Intézetéhez csatlakozott), 
Rabloczky Gy. és a SZOTE-val való együtt
működés révén Papp Gy. képezték. A kon
cepcionálisan új típusú antiaritmikumok ku
tatása két molekula kiválasztásához vezetett: 
a GYKI 16306 (1. ábra) [4] (fejlesztése -  a 
projektet kezdettől támogató -  EGIS-ben fo
lyik), és a „kivételesen” nem-piridazin szár
mazék GYKI 16638 gyógyszeijelöltekhez.

Végül még két központi idegrendszeri 
munkánkról teszünk említést, amelyek [4, 
5] piridazino-anellált gyűrűrendszerekhez 
kapcsolódnak; a kémikusok mindkettőben: 
Zára E., Varga I., Papp A., Kosáry J. Asze- 
rotonin-lA receptorokhoz kötődő, anxio- 
lítikus hatású vegyületek (például GYKI 
16507, I. ábra) kutatásának [5] biológiai 
vizsgálata Horváth K. és Horváth E., míg a 
korszerű mechanizmusé memóriafokozó 
vegyületek vizsgálata Horváth K. és Andrá
si F. irányításával kezdődött és Hársing L. 
és Berzsenyi P. vezetésével folytatódott. Az 
utóbbi projekt kémiai munkái 1998-tól je
lentős részben a Szerves Vegytani Intézet
ben (Semmelweis Egyetem) folynak, ahol 
lelkes és szorgalmas munkatársainkkal rö
vid idő alatt sikerült egy új bázist teremteni 
a piridazin-kémiai és -gyógyszerkémiai ku
tatások folytatásához [14-16].

Mi az, ami összegzésként és tanulságként 
mondható? A gyógyszerkémiai kutatáshoz 
nélkülözhetetlen az interdiszciplináris 
szemlélet, együttműködési készség, ugyan
akkor a társszakemberektől fogadókészség;

röviden: a felkészült és jó hangulatú team
munka. Szükség van kutatásérzékeny veze
tésre, ami a Gyógyszerkutató Intézetet szin
te mindig is jellemezte (például Kovács G. 
és Simay A. támogatásával, ott valósítottuk 
meg elsőként a korszerű molekula modelle
zés feltételeit). És persze -  kár lenne tagad
ni -  szükség van egy jó adag szerencsére is.

2,3-Benzodiazepinek

Körösi és Láng kutatásai során kifejlesztett 
trankvilláns hatású 2,3-benzodiazepinek 
(1-3) (e vegyületcsoportot a 2. ábrán mu
tatjuk be) nem mutatják az egyéb benzodi- 
azepinekre jellemző izomrelaxáns és görcs
gátló mellékhatást és nem kötődnek a cent
rális benzodiazepin receptorokhoz. A ha
tásmódjukat és a kémiát egy összefoglaló 
közleményünk tartalmazza [6].

Metiléndioxi-, valamint 4-amino-fenil- 
csoporttal helyettesített 4 anxiolitikus hatás 
helyett centrális eredetű izomrelaxáns és 
görcsgátló hatást mutat és elektrofiziológiai 
vizsgálatok alapján a glutamát receptorok 
AMPA altípusának első nem kompetitív gát
lószere [7]. A 3,4-kettőskötés telítése 4-nél a 
pszichostimuláns, dopamin felvétel gátló ha
tású 5-öt eredményezte [8], melynek 3-acil 
származékai (6,7) igen hatékony AMPA 
antagonistáknak bizonyultak [9]. 
Enantioszelektív szintézissel előállítottuk 5- 
7 enantiomerjeit [10] és 6 4R konfigurációjú 
izomérje az Eli Lilly cégnél antiepilep- 
tikumként került klinikai fejlesztésre.

A 4-es metilcsoport 5-helyzetbe való át
helyezése az AMPA antagonista hatást kis
sé csökkenti [11]. Aktívnak bizonyultak 
azok az új vegyületcsoportok is, ahol a 4- 
es szénatom sp2 hibridállapotú és egyidejű
leg a 3- vagy 3,4-helyzetben akceptor H- 
híd kötésre alkalmas helyettesítők vannak: 
pl. 8 [12] és 10 általános képletű vegyüle
tek [13]. Egy metoxiesoporttai vagy halo
génatommal helyettesített 2,3-benzodi
azepinek is hatásos AMPA antagonisták
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R : GYKI 16084
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3 (R 1=R2=H' R3=NH2, nerisopam)

4(3 ,4  kettőskötés, GYKI 52466)
5 (R=H, GYKI 52895)
6 (R=acetil, R-isomer, GYKI 53773, 

LY300164, talampanel)
7 (CO-NHMe)

8 (R 1,R2=0CH20 )
9  (Rj=H, halogén, 

R2=OMe, halogén)

o

hidroklorid

10(R 1,R2=OCH2O) Ar=4-aminofenil
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(pl. 9, 11). Újabb kutatásaink eredménye
képpen egy széles spektrumú görcsgátló 
hatású és ischaemia modellen jelentős vé
dő hatást mutató vegyület (12) tűnt ki.

Mindkét projekt esetében a már említett 
gyári szponzorok mellett jelentős támogatást 
adott az OMFB, a piridazinkutatásainkat ez 
évtől az OTKA (T31910) is támogatja.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Mátyus Péter -  Sólyom Sándor: Bioaktív 
heterociklusok kutatása

A közlemény a Gyógyszerkutató Intézet 
két kutatási területének legfontosabb ered
ményeit ismerteti. A piridazinok közül az 
antihipertenzív hatású GYKI 11679 és 
GYKI 12743, valamint a benignus proszta
ta hipertrófiát kedvezően befolyásoló 
GYKI 16084 molekulák klinikai I vizsgá
lata megtörtént, illetve folyamatban van. 
Jelentős és előnyös hatású vegyületek szü
lettek továbbá antiaritmikumok, anxiolí- 
tukomok és memóriafokozók körében is. A 
2,3-benzodiazepinek közül egy vegyület 
antiepileptikumként való klinikai fejleszté
se kezdődött el, s több ígéretes molekula 
preklinikai vizsgálata van folyamatban.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 111 (2002)1

S U M M A R Y

P. Mátyus -  S. Sólyom: Bioaetive 
Heterocyclic Compounds

The medicina! chemistry of two compound

classes developed at the Institute for Drug 
Research has been briefly described. Among 
the pyridazines, GYKI 11679, GYKIÁ 
12743; as well as GYKI 16084 have been 
developed in clinics as antihypertensives; 
and in the field of BPH, respectively. Some 
further compounds show remarkable activi
ties in the CNS, and against cardiac arrhyth
mias. One 2,3-benzodiazepine is being inves
tigated in clinics as an antiepileptic drug can
didate, while several promising derivatives 
are still under preclinical development.
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Múzeumunk, amelynek létesítéséről 1961 - 
ben döntöttek és 1963 óta folytatja tevé
kenységét, tíz éve alapítványi formában 
működik. Fenntartását segítik a vegyipar 
és gyógyszeripar vállalatai.
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számolók mellett számadást készítünk a 
magunk számára is. Ennek alapján készült 
az alábbi rövid összefoglaló.

Napról-napra vezetett eseménynaptárun
kat itt nem részletezhetjük, de kiemelünk 
néhányat jelentősebb rendezvényeinkből, 
teljesített feladatainkból.
- Február 7-én megkezdtük a Veszprémi 

Egyetemen a „Technikatörténet” tárgy 
előadásait. A Mérnöki Kar Műszaki Me
nedzser Szak indulása, 1993 óta minden

évben megtartjuk ezeket az órákat. Cé
lunk, hogy a fiatalokkal megismertessük 
a múlt kiemelkedő műszaki alkotóit és al
kotásaikat.

- Február folyamán tárgyakat kölcsönöz
tünk a Richter Gedeon Rt. centenáriumi 
kiállításához. Ezzel ismét bebizonyoso
dott, hogy alapítóink helyesen jártak el, 
amikor múzeumunkkal otthont teremtet
tek ipari múltunk relikviáinak.
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(MAL Rt.) munkatársainak továbbképzé
séhez biztosítottunk előadótermeket.
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Dániel születésének 100. évfordulójáról, 
akinek munkássága, szervező tehetsége, 
szeretetreméltó személyisége döntő volt a 
múzeum szervezésének időszakában, 
majd működése első éveiben.
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-Május 18-án elhelyeztük Polinszky Ká
roly (1922-1998) akadémikus, a Veszpré
mi Egyetem alapítója, a BME rektora, 
oktatási miniszter arcképét a „Híres ve
gyészek arcképcsarnoka” kiállításunkban 
és megnyitottuk a munkásságát bemutató 
emlékkiállítást.

- Ugyancsak májusban régi adósságunkat 
egyenlítettük ki. Több mint 30 ezer méter 
35 mm-es filmet őrzünk, amelyek vegy
ipari üzemekről, beruházásokról tudósíta
nak. Az NKÖM-hoz benyújtott pályáza
ton nyert összeg felhasználásával a film
anyagot videokazettákra másoltattuk és 
így könnyen kezelhető, tovább másolható 
formába hoztuk. Tudomásunk szerint 
egyedül a vegyipari és gyógyszeripari be
ruházásokról készült ilyen részletes 
anyag, amely forrást jelent a kutatók szá
mára.

- Június 25-30. között nyári kémiai tábort 
szerveztünk általános iskolai és középis
kolás diákok számára „Alkimista tábor” 
címen. A foglalkozás célja a kémia nép
szerűsítése volt, mert úgy tapasztaljuk, 
hogy a tárgy az utóbbi időben sajnos ve
szített elismertségéből.
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- Augusztus 7-én megnyitottuk a Németor
szágból, Giessenből érkező ,Justus von 
Liebig, Minden kémia” vándorkiállítást, 
amely múzeumunk első külföldi vendég
kiállítása volt.

- Szeptember, október folyamán felmérést 
készítettünk az Országos Műemlékvédel
mi Hivatal (Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal) megbízásából a vegyipari és 
gyógyszeripari vállalatoknál fellelhető 
jelentős ipari épületekről.

- Október 18-án rendeztük meg díjkiosztó 
ünnepségünket, amikor „Az értől az óce
ánig” címmel meghirdetett országos ké
miai pályázatunk nyerteseit jutalmaztuk 
pénzjutalommal és Jókai Anna Kossuth- 
díjas írónő dedikált könyveivel, aki sze
mélyesen vett részt rendezvényünkön. 
Az ünnepséget tankönyvbemutató és tan
könyvkiállítás egészítette ki.

- Október 25-én két tárgyat: Bittera Gyula 
levendulaolaj lepárló berendezését és 
Buzágh Aladár szakadási szögmérőjét 
szállítottuk Budapestre, a Millenáris Park 
kiállítására.

- Novemberben a Semmelweis Egyetem

Hírek az iparból

Chinoin Gyógyszergyár Rt.

A Chinoin Kutatási Igazgatósága január 10- 
én nyílt napot rendezett, lehetőséget nyújtva 
a legmodernebb kémiai és biológiai laborok, 
valamint az állatház megtekintésére, továb
bá a kutatás vezetőivel való beszélgetésre.

A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó 
Chinoin Rt. 2001-ben mintegy 200 millió 
EUR forgalmat ért el a nem végleges adatok 
szerint, mondta Patrick Chocat vezérigazga
tó. A belföldi forgalom 10 százalékkal, az ex
port 30 százalékkal nőtt az előző évhez ké
pest. A gyógyszergyár termelésének mintegy 
60-70 százalékát külföldön értékesíti. A 
Chinoin két új innovatív termékkel jelent meg 
tavaly júliusban a magyar gyógyszerpiacon. 
A vezérigazgató szerint ezek forgalomnövelő 
hatása csak 2003-ban lesz érzékelhető. A két 
új termék egyikének hatóanyagát a Chinoin is 
fogja gyártani. A tervek szerint egy-másfél év 
múlva a Sanofi teljes termelésének egyhar- 
madát ebből a hatóanyagból az újpesti gyár 
állítja majd elő, amihez mintegy 3 MrdFt ér
tékű beruházást hajtanak végre. A vezérigaz
gató hozzátette, hogy a következő öt évben 
összesen mintegy 100 millió EUR-t fordíta
nak beruházásra Magyarországon. A francia 
tulajdonos 10 éves magyarországi jelenléte 
során eddig mintegy 250 millió EUR-t fekte
tett be a magyarországi leányvállalatba. A cég 
legnagyobb, 8 milliárd forint értékű beruhá
zása a Csanyik völgyben lévő injekcióüzem 
fejlesztése, aminek eredményeképpen az otta
ni gyár kapacitása csaknem kétszeresére nő.

mkl

Genetikai Intézetétől ajándékba kapott 
Philips elektronmikroszkópot szállítot
tunk Várpalotára. Idén egyik első felada
tunk a készülék üzembe helyezése, hogy 
ezzel is színesíthessük a múzeumunkban 
bemutatott vagy kiállított tárgyak skáláját. 

A kiemelt feladatok mellett elláttuk napi 
teendőinket: gyűjteménygyarapítást, kar
bantartást, leltározást, tárlatvezetéseket, tu
dományos szakmai konferenciákon vet
tünk részt, előadásokat tartottunk stb.

Gyűjteményeink teljes 2001. évi gyara
podását itt nem részletezhetjük, de néhány 
fontosabb tételt ki kell emelnünk.

A működő elektronmikroszkópot már 
említettük, emellett igen jelentős doku
mentumokat kaptunk Szekér Gyula volt 
nehézipari minisztertől, amelyek vegyipa
runk fejlődésének hátteréről adnak alapos 
felvilágosítást. Arcképcsarnokunk
Bruckner Győző' (1900-1980) akadémikus, 
egyetemi tanár arcképével is gyarapodott, 
amelyet múzeumunk Budapesten rendezett 
ünnepség után kapott meg. Könyvtárunk 
gyarapodásához jelentős mértékben járult 
hozzá a Nitrogénművek Rt.-tői december-

A Chinoin a termelés mellett az anyavállalat 
kutatásfejlesztési munkáiba is bekapcsolódik.

A Chinoin Arixtra nevű gyógyszere 2001 
augusztusában megkapta az FDA-tól a for
galomba hozatali engedélyt az USA-ban. Az 
Arixtra az antitrombotikus gyógyszerek új 
csoportjának első tagja, amely szelektíven 
gátolja az aktivált X faktort (Xa) [a hagyo
mányos antitrombotikus gyógyszerek az al- 
vadási folyamat (koagulációs kaszkád) több 
pontján hatnak]. Úgy fejti ki antitrombotikus 
hatását, hogy a vérben keringő erős alvadás- 
gátló fehérjéhez, az antitrombin ni-hoz kö
tődik, ezzel háromszázszorosára növeli az 
antitrombin III-nak az Xa-faktorral szembe
ni gátló hatását. Bőr alá adagolható, 
antitrombotikus hatását rövid időn belül éri 
el, ezért lehetséges a műtét utáni alkalmazá
sa. Hatása 24 órán keresztül fennáll. Az 
Arixtra-val jelenleg további klinikai fejlesz
tések folynak a vénás és az artériás trombó
zis kezelésére.

Egis Gyógyszergyár Rt.

Utolsó fázisába érkezett az új originális 
szorongásgátló szer klinikai kipróbálása. A 
deramciclane fumarate az Egis által kifej
lesztett, új molekula. A finn Orion Pharma- 
val kötöttek erre évekkel ezelőtt kutatási
fejlesztési együttműködést és megosztot
ták a piacot. Az utóbbi időben az amerikai 
Pharmacia is belépett a molekula vizsgála
tába és az amerikai piacon a Pharmacia 
fogja forgalmazni a terméket.

ben kapott több mint 2 000 könyv, amely
nek feldolgozása az idei év feladata lesz.

Tárgyi gyűjteményünk jelenleg 8 600 db- 
ból áll, általános ipartörténeti dokumentáci
ós gyűjteményünkben 42 000 dokumentu
mot őrzünk, könyveink száma 17 500.

Ez a rövid felsorolás talán meggyőzi az 
olvasót, hogy múzeumunk mindenben az 
alapítók céljainak megfelelően működik, 
ápolja a múlt örökségét és hasznos útmuta
tó igyekszik lenni a jelen számára is. Egy 
gyűjtemény azonban mit sem ér közönség, 
látogatók nélkül. Ezért kérjük a vegyésze
ket, tanárokat, a vegyipari vállalatok mun
katársait és mindenkit, aki a kémia iránt ér
deklődik, hogy látogasson el múzeumuk
ba, ismerkedjen meg azokkal a neves ké
mikusokkal, akik tudományos munkássá
guk mellett sokszor emberségből is példát 
mutattak. A diákok pedig tanulmányaikat 
egészíthetik ki azokkal az ismeretekkel, 
amelyekkel kiállításainkon, könyvtárunk
ban, ipartörténeti dokumentációs gyűjte
ményünkben, filmarchívumunkban talál
kozhatnak.

Próder István

ICN Magyarország Rt.

Zártkörű részvénytársaság lett az ICN (a 
volt tiszavasvári Alkaloida). A folyamat az 
alábbi volt:

2001-ben vette meg az amerikai ICN Corp. 
a magyar államtól hosszas huzavona után a 
maradék 25% részvénytulajdont, majd 7,13 
MrdFt-ról leszállította 21,3 MFt-ra az alaptő
két. Az alaptőke leszállítást önmagában a tör
vény írta elő, hiszen a cég az évek során any- 
nyi veszteséget halmozott fel, hogy az erede
ti alaptőke ezt nem fedezte (a saját tőke mesz- 
sze az alaptőke alá csökkent). Ezt követően az 
ICN alaptőkét emelt, de csak a saját részvé
nyei után, így a 90% feletti tulajdoni hányada 
rögtön 99,99 %-ra nőtt Ezután már formális 
lépés volt hogy a részvények kereskedését 
kivezették a tőzsdéről. Ezzel a hazai gyógy
szercégek közül csak az Egis és a Richter ma
radt a tőzsdén. A többi hazai gyógyszergyár
nál a többségi szakmai befektető ezt az ered
ményt az elmúlt évben -  a kisrészvényesek 
kezén lévő részvények felvásárlásával -  már 
elérte (Chinoin -  Sanofi-Synthelabo, Biogal -  
TEVA, Humán -  TEVA (Novopharm), 
Pharmavit -  Bristol-Myers Squibb).

Phylaxia Pharma Rt.

500 MFt alaptőke emelést terveznek az ír 
Cross-Vet csoporttal együttműködve a cég
nél. A jelenlegi alaptőke 1,03 MrdFt. Az írek 
nem annyira pénzzel, mint inkább technológi
ai apporttal kívánnak beszállni a Phylaxiába, 
ezért pénzügyi befektetőkkel is tárgyalnak. 10 
éves szindikátusi szerződést írtak alá a Cross- 
Vet-tel, miszerint felosztották az értékesítési 
területeket egymás között.
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A 2001. évi mérleg veszteséges lesz, je
lentették be a múlt év végével. Ez az előze
tes várakozásnál rosszabb eredmény, és 
egy napra le is állították a cég részvényei
nek kereskedését a tőzsdén.

Richter Gedeon Rt.

Másfélszeresére nőnek a cég amerikai el
adásai. Ok szállítják a Johnson&Johnson 
transzdermális fogamzásgátló tapaszának 
hatóanyagát. Ezen túl az amerikai eladások 
fő hányadát a famotidin és a lizinopril ha
tóanyag szállítások adják.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Eladták a MÓL Slovensko kereskedelmi 
céget a Slovnaftnak és ezzel 17 szlovák 
töltőállomást is. Ezzel csak egyszerűsödhet 
a tulajdoni helyzet, hiszen maga a Slovnaft 
is többségi MÓL tulajdonba kerülhet.

A svájci-cseh Agrofert műtrágyagyártó 
társaság veheti meg az Unipetrol 63%-os 
tulajdonát. A céget az amerikai Conoco tá
mogatta és versenyben megelőzték mind a 
brit Rotch Energyt, mind a MOL-TVK- 
OMV hármas alkotta szindikátust.

A MÓL Rt. legutóbb Tóalmás közelében 
fedezett föl kőolajat, az itteni kutatófúráson 
kívül még 13 helyen kutat a társaság Ma
gyarországon. A tavalyi próbafúrások közül 
7 eredményezett gazdaságosan termelhető, 
ipari értékű találatot, és további 4 biztat ha
sonló eredménnyel. Egy kutatófúrást 5-8 
éves előkészítő munka előz meg, és akkor 
még csak 1 százalék a siker esélye. A geofi
zikai mérések is csak 10 százalékra növelik a 
találat esélyét. Maga a kutatófúrás 18-20 szá
zalékra emelheti az esélyt. Az amerikai El 
Paso évekkel ezelőtt kezdett kutatásai ered
ményt hoztak: Törökkoppány térségében ki- 
teijedt földgázmezőt találtak. A cég maga 
akarja értékesíteni a gázt, és reményei szerint 
annyi földgáz, esetleg kőolaj van a föld alatt, 
hogy a MOL-lal is felveheti a versenyt.

OMV Hungária Kft.

Új közép-kelet-európai stratégiát vezet be az 
OMV Csoport január 1-től belépett, új vezér- 
igazgatója, Wolfgang Ruttersdorfer. Eszerint 
a mérsékelt gazdasági sikert hozó részvény- 
vásárlási akcióikat visszafogják. Ehelyett in
kább töltőállomásokat vásárolnak, illetve úja
kat építenek. Természetesen tovább folytatják 
a fejlesztési beruházásokat a termelő üzemek
ben: 2 MrdEUR-t fektetnek be a következő 
három évben.

A kelet-európai régióban meglévő jelen
legi 10%-os részesedésüket 20%-ra szeret
nék növelni.

Biodízel program

A néhány éve beharangozottnál sokkal ki
sebb volumenben valósul meg a program

Magyarországon. A félszáznál több terve
zett üzem helyett 2002-ben várhatólag két 
egység indul el, annak ellenére, hogy ta
valy még négy üzemmel indult meg a tár
gyalás az állami támogatásról. Ezek Csur
gó, Kunhegyes, Csongrád és Nagyecsed.

Csurgón a német Agrar-Technik AG 
7 4001 biodízel kapacitású üzemet tervezett 
építeni, de az alapkőletételnél tovább nem 
jutottak. Nagyecseden szintén Agrar- 
Technik technológia valósul meg, a beruhá
záshoz 243,5 MFt állami támogatásról szól 
a szerződés. Az üzem várható indulása au
gusztus. Kunhegyesen a magyar Fitodízel 
Rt. technológiája alapján már tavasz végé
vel várható indulás, hiszen a berendezések 
nagy része már a helyszínen található. Eh
hez az állam 82 MFt támogatást ad.

Meg kell még említeni, hogy a 90-es évek 
elején Nagyigmándon (Bábolna mellett) épült 
szintén német technológiával és anyagi támo
gatással biodízel üzem, de ez nem működött. 
Jelenleg a 2001. december 3-i bejegyzésű, új 
Öko-Hungária Biodízel Előállító és Forgal
mazó Kft. kívánja az üzemet beindítani.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Eladta holland leányvállalatát, az Amerwind 
N.V.-t egy holland befektető csoportnak. Az 
Amerwindet lényegében azért hozták létre, 
hogy a TVK a hollandiai leányvállalat köz- 
beiktatásával a törvényes határidő lejárta 
után is megőrizhesse 10 százalék körüli sa
játrészvény-pakettjét. A leányvállalat ezen 
funkciója azonban megszűnt, ugyanis a 
TVK fő tulajdonosa, a MÓL egy vételi opció 
lehetőségével élve megvásárolta ezen rész
vényeket az Amerwind-től.

Év végével értékesítették a 25,1 százalé
kos részesedést a Geo Tipptex Kft.-ben. A 
pakettet a fő tulajdonos, a holland Acquest 
Invest érdekeltségébe tartozó vállalat vette 
meg. A vételárat nem közölték.

A Tiszai Vegyi Kombinát értékesítette az 
Ecomissio Kft.-ben fennálló 100 százalékos 
üzletrészét. A vevő az Ecomissio menedzs
mentje által alapított korlátolt felelősségű 
társaság. Mivel a céget a 600 MFt körüli 
könyv szerinti értéken adták el, így az ügy
letnek nem lesz jelentős hatása a TVK ma
gyar számviteli szabvány szerint készülő 
eredménykimutatására. A kommunális, ve
szélyes és egyéb hulladékok kezelésével 
foglalkozó Ecomissio a tavalyi évet közel 
félmilliárdos árbevétellel zárta, a nyereség 
16 MFt volt. Az 550 MFt-os törzstőkéjű 
TVK Ecocenter és az 514 MFt-os tőkéjű 
TVK-ReMat eladására később kerül sor. Az 
Ecocenter birtokában van az útjavításra 
használt Syntumen technológia és gyártás.

BorsodChem Rt.

Jelentős nyereségcsökkenéssel számol 
2001-re a BorsodChem csehországi leány- 
vállalata, a BC-MCJJZ. 123,8 millió koronás

(929 MFt) nyereséget várnak, az árbevétel 
pedig 2,8 milliárd korona lesz. Előzetes ada
tok szerint a BC-MCHZ 176,9 millió koro
nás nyereséggel zárta volna a tavalyi évet, 
miközben a forgalom meghaladta volna a 
3,6 milliárd koronát. A BorsodChemnek je
lenleg 97,5 százalékos részesedése van a 
cseh társaságban. A fennmaradó 2,5 száza
lékkal egyelőre az AliaChem rendelkezik, 
de a magyar vegyipari társaságnak vételi op
ciója van arra a pakettre is 2004-ig.

Nypro-Karsai Kft.

Év vége óta termel az új tatai gyártóbázis. 
A fröccsöntéses technológia révén az egyik 
fő vevőjük a Nokia lesz, akinek mobiltele
fon házakat készítenek. A cégben az ame
rikai Nypro Inc. 80%-os tulajdoni hányad
dal rendelkezik.

Bábolna-Bio Kft.

A tervezettnél kisebb, 140 MFt-os ered
ményt ért el a cég 2001-ben: kevesebb rág
csáló és kevesebb szúnyog jelent meg ta
vasszal a számukra kedvezőtlen időjárás 
következtében. A cég megőrizte harmadik 
helyét a hazai piacon. Az éves forgalom 1,8 
MrdFt, lényegében azonos a 2000. évivel.

Nagy eredménynek tartják a Bábolna- 
Bio-nál, hogy Budapest patkánymentessé
gét évek óta fenn tudják tartani. Ez egye
dülálló a világvárosok között.

57 új termékengedélyt kaptak meg 
2001-ben, ezek között EU, USA és egy, az 
Egészségügyi Világszervezett által kiadott 
is szerepel, a hazai engedélyek mellett.

Nagy siker, főként külföldön, a fáraó
hangya irtó szerük, ennek nagy szerepe 
volt az export dinamikus növekedésében.

Az 1996 óta fenntartott ISO 9001 szerinti 
minőségirányítási rendszertanúsítvány mellé 
megszerezték a 14 001-es, környezetirányí
tási tanúsítványt is az EMI TÜV Bayemtől.

Henkel Magyarország Kft.

Jó évet zárt a Henkel 2001-ben. Részese
désük a hazai piacon a következő: 47% a 
ragasztóanyag, 40% a lakástisztító szerek, 
30% a mosogatószerek, 33% a mosósze
rek, 17% a kozmetikai termékek és 23% 
textilöblítők piacán. 1,3 MrdFt beruházást 
hajtottak végre 2001-ben.

Buszesz Rt.

Zártkörű részvénytársaság lett az osztrák 
Mauthner Markhof élelmiszeripari kon
szern 100 %-os tulajdonában lévő buda
pesti szeszgyár.

Vegyépszer Rt.

85 MrdFt árbevétel mellett 3 MrdFt adó
zott nyereséget várnak 2001-re. A bevétel
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75-80%-a az autópályák és hidak építésé
ből származik.

Taurus Rt.

6,2 MrdFt-ról 1,17 MrdFt-ra csökkentik az 
alaptőkét. Eladják a Taurus Mezőgazdasági 
Abroncs Kft. és a Taurus Carbonpack Kft. 
többségi üzletrészét a Michelin Holding VV 
részére. A Taurushoz kerül ezzel szemben a

Michelin Magyarország Kereskedelmi Kft. 
többségi részesedése.

Duna-Dráva Cement Kft.

A Beremendi Cement- és Mészipari Rt. és a 
váci Dunai Cement és Mészmű Kft. 1997-ben 
egyesült és hozta létre a Duna-Dráva Cement 
Kft.-t. Itt 2,4 millió tonna cementgyártó kapa
citás található és a hazai forgalomnak 50%-át

Az Európa Tanács 6. kutatási keretprogramja - FP6

Az Európa Tanács (EC) eredeti programja 
jelenleg még a vita- és kiegészítési sza
kaszban van; közös határozati és döntésho
zatali felelőssége van ebben az Európai 
Miniszterek Tanácsának és az Európai Par

lamentnek. (Az Európai Parlament a múlt 
év novemberi első' olvasat után 350 kiegé
szítést javasolt az Európai Bizottság erede
ti szövegéhez.) A közös álláspont kialakí
tása után a dokumentum ismét az Európai

1. A közösségi kutatás összevonása és integrálása 13 285
I.I Tematikus prioritások 11 205
1.1.1 Genomika és biotechnológia az egészségért 2 200
1.1.1.1 A fejlett genomika és egészségügyi alkalmazásai 1 150
1.1.1.2 Küzdelem a főbb betegségek ellen 1 150
1.1.2 Az információs társadalom technológiái 3 600
1.1.3 Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú multi-

funkcionális anyagok, új gyártási folyamatok és eszközök 1 300
1.1.4 Űrhajózás és űrkutatás 1 075
1.1.5 Élelmiszer-minőség és biztonság 685
1.1.6 Fenntartható fejlődés, világméretű változás és ökorendszerek 2 120
1.1.6.1 Fenntartható energia-rendszerek 810
1.1.6.2 Fenntartható felszíni szállítmányozás 610
1.1.6.3 Világméretű változás, ökorendszerek 700
1.1.7 Lakosság és kormányzat a tudás alapú társadalomban 225
1.2 A kutatás nagyobb területeit átfogó speciális tevékenység 1 320
1.2.1 Támogatáspolitika és előre várható tudományos és műszaki

(S&T) szükségletek 570
1.2.2 A kis- és középvállalkozásokat (SME-ket) magába foglaló horizontú-

lis kutatási tevékenység 450
1.2.3 Speciális intézkedések a nemzetközi kooperáció támogatására 300
1.2.4 A Közös Kutatási Központ nem nukleáris tevékenysége 760

2. Az Európai Kutatási Térség (ÉRA) kialakítása 2 655
2.1 Kutatás és innováció 300
2.2 Humán erőforrások 630
2.3 Kutatási infrastruktúrák 665
2.4 Tudomány és társadalom 60

3. Az ÉRA pénzügyi alapjainak megerősítése 330
3.1 A tevékenységek koordinálásának támogatása 280
3.2 A koherens politikafejlesztés támogatása 50
ÖSSZESEN: 16 270

A témával kapcsolatban további infor
máció nyerhető a következő Internet 
címeken:
EC’s Biotechnology initiative: 
http://europa.eu.int/com m /biotechnology/ 

introduction en.html 
European Group on Ethics: 
http://euroDa.eu.int/com m/european group 

ethics/index en.htm
EU HIV/AIDS programme in developing 
countries:

http://europa.eu.int/comm/developmcnt/aids/ 
1ST Advisory Group (ISTAG) Opinions: 
http://w ww.cordis.lu/ist/istag.htm  
e-Europe Initiative:
http://europa.eu.int/inform ation society/ 

eeurope/index en.htm  
"Future Needs and Challenges for 
Nanotechnology and Materials Research ": 
http://europa.eu.int/com m /research/prow th 

/pdf/nanotech-conclusions en.pdf 
Vision 2020 document:

mkl

biztosítják. MSZ EN ISO 9002 minőségi 
rendszertanúsítással rendelkeznek.

Minőségi díj - 2001

Nem volt vegyipari cég a 2001. évi nemze
ti minőség díjasok között. Két kategóriá
ban, a nagyméretű termelő és a szolgáltató 
kategóriában nem adtak ki díjat.

K. Gy.

Parlam ent elé kerül m ásodik olvasatra.
A programban való részvétel előkészíté

se az egyes nemzeti kutatóhelyek számára 
a folyó év feladata, ezért adjuk közre a kö
vetkező tájékoztatást. A keretprogram 
szerkezete és a miniszterek Tanácsa által 
javasolt költségvetés táblázatba rendezve a 
következő (MEUR-ban):

http://europa.eu.int/com m /rcsearch/grow th
/acronautics2020/en/

Single European Sky Initiative: 
http://europa.eu.int/com m /transport/them e 

s/air/english/single eur sky en.html 
Towards a European Space Policy web site: 
httD ://europa.eu.int/com m /space/index 

en.htm l
The GALILEO Programme: 
http://w w w .galileo-pgm .org/
Inventory ofTSE Research: 
http://europa.eu.int/com m /research/

qualitv-of-life/pdf/tse-finalreport.pdf 
European Food Safety policy: 
http://europa.eu.int/com m /food/ 

index en.html
"EU Strategy for Sustainable Development" 
Communication, COM(200I )264: 
http://w w w .europa.eu.int/com m /

environm ent/eussd/index.htm  
"Bridging the Gap" conference, Stock
holm, May 2001: 
http://w w w .bridging.environ.se/
"Energy for the future - renewable sources 
of energy" White Paper: 
http://europa.eu.int/com m /energv/en/ 

com 599.htm
"Towards a European strategy for the 
security of energy supply" Green Paper: 
http://europa.eu.int/com m  /

energy transport/en/lpi lv en l.h tm l 
"European transport policy for 2010: time 
to decide" White Paper: 
http://europa.eu.int/com m /

energy transport/en/lb en.html 
European Climate Change Programme 
(ECCP):
http://europa.eu.int/com m /environm ent/ 

clim at/hom e en.htm  
Other EC areas of responsibility in envi
ronmental policy:
http://europa.eu.int/com m /environm ent/ 

policy en.htm
"Governance in the EU" White Paper: 
http://europa.eu.int/com m /governance/ 

white paper/index en.htm
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Lisbon European Council - Presidency 
conclusions:
http://europa.eu.int/council/off/conclu/ 

mar2000/mar2000 cn.pdf 
Amended proposal for a council decision 
on FP6, COM(2001)594: 
http://www.ukro.ac.uk/subs/era fp6/ERA/ 

8thPrioritv.doc
http://sme.cordis.lu/research/research.cfm: 
"The International Dimension of the 
ERA", COM(2001)346 
http://www.ukro.ac.uk/subs/era fp6/ERA/ 

era+fp6.htm:
Commission briefing note on the new 
instruments:
http://www.ukro.ac.uk/subs/publicat/ 

fp5spot/fs0128.htm#l 
UKRO FAQ on the ERA: 
http://www.ukro.ac.uk/subs/era fp6/ERA/ 
ERAFAQS.htm
http://www.cordis.lu/growth/src/

ev-work.htm
Science and Society Action Plan, 
COM(2001) 714: ' 
ftp://ftp.cordis.lu/pub/rtd2002/docs/ 

ss ap en.pdf

Az Észak-magyarországi Vegyiműveket 
(továbbiakban ÉMV) a magyar állam rob
banóanyagok gyártására 1951-ben alapítot
ta. Az ÉMV állami vállalat a kelet-európai 
országokra jellemző gazdaságpolitika által 
megszabott úton fejlődött, többszöri profil
váltás után a 80-as évekre a hazai és a kül
földi piacokon ismert növényvédőszer- és 
intermedier-gyártóvá vált, és Magyarország 
legnagyobb növényvédőszer exportálója 
lett. Államközi egyezmény és magánjogi 
szerződések alapján évente 20 000 t körüli 
mennyiségben szállított növényvédő
szereket a kelet-európai piacokra.

Az ÉMV a belföldi növényvédőszer-pia- 
con is jelentős pozíciókat szerzett. Ebben 
az időben a belföldi piacon 30-40 %-os ré
szesedést ért el a különböző kukorica- 
gyomirtószerek értékesítése terén. Az 
ÉMV állami vállalat a piaci igényeket 
meghaladó kapacitásokat épített ki formal
dehid (45 kt/év), acetanilid (9 kt/év), szul- 
fonamidok (3 kt/év), TNT (7,2 kt/év), 
tiolkarbamátok (24 kt/év), propaklór (6 
kt/év) és egyéb termékek gyártására.

Az ÉMV már a 60-as évek elejétől gyár
tott foszgént. A 70-es évek közepétől ren
delkezett egy 7,2 kt/év kapacitású hangya
sav alapú foszgénüzemmel. Ennek ellenére 
1983 után a BorsodChem Rt. jogelődje, a 
Borsodi Vegyi Kombinát által gyártott 
foszgént dolgozta fel a vállalat.

Rules of Participation Proposal: 
http://www.ukro.ac.uk/subs/era fp6/ERA/ 

COM2001500final.pdf 
Comments by UKRO Subscribers: 
http://www.ukro.ac.uk/subs/publicat/ 

fp5spot/fs0127.htm#3 
UNITE Comments on the Rules of 
Participation Proposal: 
http://www.unite.be/publicat.htm

A következő web címeken számos finan
szírozási terv található rövidtávú nemzet
közi együttműködésekhez, és segítségük
kel talán pénzt lehet pumpálni az FP6- 
pályázatokba is:

BBSRC: http://www.bbsrc.ac.uk/funding/ 
international/Welcome.html 

EPSRC: http://www.epsrc.ac.uk 
(Support for Researchers - Mechanisms) 
MRC: http://www.mrc.ac.uk/index/ 

fundinp/eu and international 
funding/current opportunities.htm 

PPARC:
http://www.pparc.ac.uk/Rs/Fs/Fw/ 

Feliindex.asp

A gyártókapacitások a 70-es évek mű
szaki színvonalán valósultak meg. Vala
mennyi üzemre jellemző volt a műszere
zés, automatizálás elmaradottsága a kor 
követelményeitől.

A környezetvédelemi tevékenységet az 
akkori jogi szabályozásnak megfelelően 
végezték. Az üzembiztonság és a minő
ségellenőrzés -  a robbanóipari múltnak kö
szönhetően -  az egyéb területekhez képest 
szigorúbb és fejlettebb volt.

A 80-as évek végén az ÉMV mintegy 200, 
az akkori piaci igényeket kielégítő minőségű 
vegyipari termék gyártására volt képes, ame
lyek gyártási eljárásait a társaságnál fejlesz
tették ki, a TNT-, a poliuretánhab-, és a 
formaldehidgyártás kivételével.

A kelet-európai gazdasági és politikai vál
tozások hatásait saját erejéből az ÉMV nem 
tudta kivédeni, emiatt 1992-ben a vállalatot 
és a következő évben az általa alapított társa
ságokat is felszámolták. A felszámolás alatt 
lévő vállalat megmaradt munkatársi gárdája 
erőfeszítéseinek eredményeként a cég mű
ködőképessége fennmaradt.

A felszámolás alatt lévő ÉMV további 
leépülését állította meg 1997-ben egy ma
gyar konzorcium általi kivásárlás, amely 
létrehozta az ÉMV Kft.-t.

Az ÉMV Kft. új tulajdonosainak azonban 
nem volt működőképes stratégiája, nem volt 
megfelelő piaci kapcsolata, és a működéshez,

NERC: http://www.nerc.ac.uk/
ESRC: http://www.esrc.ac.uk 
AHRB:
http://www.ahrb.ac.uk/research/index.htm 
British Academy:
http://www.britac.ac.uk/funding/guidc/ 

index.html 
British Council:
http://www.britcoun.org/science/science/

policv/irp.htm
European Science Foundation: 
http://www.esf.org
Human Frontiers Science Programme: 
http://www.hfsp.org/
Royal Society:
http://www.rovalsoc.ac.uk/international/ 

index.html 
Wellcome Trust:
http://w w w .w ellcom e.ac.U k/en/l/ 

hm ecur.htm l 
Humboldt Foundation: 
http://hum boldt-foundation.de/en/ 

program m e/stip  aus/stp.htm

A. I.-tie

a technikai fejlesztésekhez szükséges tőkével 
sem rendelkeztek. Az ÉMV Kft. az első évet 
az ÉMV FA-hoz képest is rosszabb ered
ménnyel zárta és 1998 elejére 300 MFt-ot 
(1,5 MUSD) meghaladó adósságállományt 
felhalmozva csődközeli helyzetbe került.

A New York-i székhelyű Trans- 
Resources Inc. (továbbiakban TRI) által ala
pított TRI-Chemical Rt. 1998-ban kivásá
rolta az ÉMV Kft.-t a magyar tulajdonosok
tól. Az akvizíció után a pénzügyi kötelezett
ségek teljesítésében a TRI mint tulajdonos 
nyújtott segítséget. Az akvizíció után kez
dődött el az ÉMV Kft. talpra állítása.

A TRI kapcsolatai révén az ÉMV Kft. 
újra részese lett a növényvédőszer világpi
acnak, a TRI partnereket talált az ÉMV 
Kft. által gyártott termékek vásárlására és 
tulajdonosként további jelentős pénzügyi 
segítséget nyújtott az üzemek felújításá
hoz, a gyártási volumen növeléséhez.

A TRI-vei közösen alakították ki azokat a 
rövid távú akciókat, amelyek a működőké
pességének biztosításához, a biztonság nö
veléséhez, az időközben hatályba lépett kör
nyezetvédelmi, munkaegészségügyi jogsza
bályoknak való megfeleléshez, a gyártások 
költségeinek csökkentéséhez, az alacsony 
költséggel, hatékonyan működő energiael
látás megvalósításához szükségesek.

Fontosabb akcióink:
• a foszgéngyártás újraindítása (1998),
• hatékony létszámgazdálkodáshoz szüksé

ges intézkedések (1998),
• földgázvezeték és új kazánház létesítése, 

amely a termeléshez rugalmasan alkal
mazkodó gőzenergia ellátást tesz 
lehetővé (1998),

• Diuron üzem létesítése, új gyártási eljárás 
bevezetése (1999),

BEMUTATJUK A MAGYAR VEGYIPAR 
GAZDÁLKODÓ EGYSÉGEIT__________
Az Észak-magyarországi Vegyiművek ÉVM Kft.
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• a DCPI (3,4-diklór-fenil-izocianát)- 
gyártás kapacitásnövelése a kieső idő 
csökkentésével (1999),

• a V-4 üzemi tiolkarbamát technológia 
módosítása, kapacitásbővítése,

• új ECTF (etil-klór-tioformiát) üzem léte
sítése,

• a V-3 üzemi foszgén- és ECTF (etil-klór- 
tioformiát)-gyártás folyamatirányításá
nak korszerűsítése,

• klórtárolók biztonságának növelése, a 
műszerezés korszerűsítése,

• kísérleti üzem építése,
• az ipari és ivóvíz, recirkvíz-rendszer fel

újítása,
• a véggázrendszerek felújítása a V-3 és V- 

4 üzemekben,
• a környezeti károk felszámolása,
•ISO 9 001 és ISO 14 001 szabványok 

szerinti integrált minőségbiztosítási és 
környezetközpontú irányítási rendszer 
bevezetése, működtetése.

Jelentős változások történtek az EMV Kft.
gazdálkodásában is az elmúlt 3 évben.

Többszöri törzstőke emelés eredményeként 
a társaság jelenlegi jegyzett tőkéje 2 MrdFt.

Nettó árbevételük 1998-ban 487,8 MFt 
(2,03 MUSD), 1999-ben 3,80 MrdFt
(16,22 MUSD), 2000-ben 4,84 MrdFt 
(18,05 MUSD) volt, a 2001. évi terv 10,4 
MrdFt (32 MUSD) és a terveik szerint a 
következő 5 évben átlagosan 20%-ot meg
haladó árbevétel növekedéssel számolnak. 
Az árbevétel növelését a gyártott volumen 
növelésével tervezik elérni. A vállalat
2000. évi gazdálkodási eredményeit az 1. 
táblázat mutatja be.
A legnagyobb volumenben gyártott termék- 
csoportra -  a tiolkarbamátokból -  2001. évi 
tervük több mint 6 0001, ebből az STR (Su
tán, Tillam, Ro Neet) termékek mennyisége 
1 0001, amelyek közül a Tillam gyártás kü
lönleges technológiai feladat.

Ma az EMV Kft. eladásai révén 8-10 
multinacionális céggel áll kapcsolatban. A 
tiolkarbamát herbicidek az Egyesült Álla
mokban is jelentős helyet foglalnak el a 
rizs, kukorica, napraforgó kultúrákban. A 
halogéneket nem tartalmazó, gyorsan le- 

bomló hatóanyagok a 
talajt nem terhelik és 
csapadékszegény idő
szakban is sikerrel al
kalmazhatók.

2001-ben további 4 
új termékből több 
mint 20 t terméket 
gyártottak.

Nagy mennyiség
ben használnak fel, és 
gyártanak veszélyes 
anyagokat (klór, fosz
gén, dimetil-amin, 
etil-merkaptán, am
mónia), nagy számú 
veszélyes berende
zést üzemeltetnek. A 
fokozott veszéllyel

1. táblázat
A z  É s z a k m a g y a r o r s z á g i V e g y im ű v e k  2 0 0 0 . év i 

g a z d á lk o d á s i e r e d m é n y e i

M e g n e v e z é s 19 9 9 . 2 0 0 0 . In d e x

2 0 0 0 /1 9 9 9M r d  F t

Értékesítés nettó árbevétele 3,801 4,847 127,5
ebből export 3,557 4,383 123,2

Adózás előtti eredmény 0,127 0,211 166,1
Átlagos statisztikai állományi 309 276 89,3
létszám (fő)
Jegyzett tőke 1 000 2 000 200,0

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,764 0,593 77,6
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,855 1,344 157,2
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,759 1,107 145,8

Spetttée... Sietnie... SjemCe.

járó üzemi tevékenységek végzésénél a fel- 
készültség, a megelőző oktatás, az esetle
gesen előforduló hibák, havária helyzetek 
felismerése, elemzése és elhárítása igen 
fontos valamennyiük számára. Az esetle
gesen előforduló havária helyzet kezelésé
re az elmúlt évben felkészült, szélsőséges 
helyzetekben is használható védőfelszere
lésekkel és eszközökkel ellátott Műszaki 
Mentő Brigádot hoztak létre.

Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a 
munkahelyi és környezeti biztonságnak, a 
munkahelyi balesetek és a munkahelyi sé
rülések, megbetegedések elkerülésének 
mind az ÉMV Kft. alkalmazottait, mind a 
területükön dolgozó szolgáltató társaságok 
munkavállalóit illetően.

Lehetőséget és támogatást adnak mun
katársaiknak a továbbtanulásra, anyagilag 
támogatják a munka melletti tanulást és el
várják, hogy minél többen eredményt érje
nek el az angol nyelv elsajátításában.

Az erőfeszítéseket társaságuk igyekszik 
megfelelő bérekkel honorálni. Kvalifikált 
munkatársaikat versenyképes bérekkel 
szeretnék megtartani. Számítanak arra, 
hogy a fiatal, felkészült diplomás és közép
fokú végzettségű szakemberek vonzónak 
találják az ÉMV-nél a munkavállalást.

Ennek a célnak megfelelően a tulajdo
nos döntése alapján került sor a 2000. és
2001. évi béremelés végrehajtására. Ez át
lagosan évi 20% feletti alapbér-növekedést 
eredményezett, amivel az EMV Kft.-nél 
foglalkoztatottak alapbére a magyar vegy
ipari vállalatoknál kialakult alapbérek átla
ga fölé emelkedett.

Az eddigi eredményeik mindenki szá
mára meggyőzően mutatják, hogy az EMV 
Kft.-nél képzett, nagy tapasztalattal rendel
kező munkatársak dolgoznak, akik munká
jukat fegyelmezetten, felelősségtudattal 
végzik.

Hódi Tibor

Tendenciák a petrolkémiában

A CMA szerint a petrolkémia az 1997-es 
ázsiai pénzügyi válság óta gödörben van, 
és nem várható javulás a következő néhány 
éven belül. Ennek ellenére a gyártók foly
tatják beruházásaikat, hogy gazdaságos 
üzemméreteket érjenek el és maximalizál
ják jövőbeni nyereségüket. A petrolkémiai 
hullámvölgy meggyorsította a nagyválla
latok összeolvadását, a keletkező óriás glo
bális társaságok nem csupán erős, vagy 
akár domináns helyzetbe kerülnek saját 
termékvonalaikon, hanem nagyobb műkö
dési hatékonyságot érnek el, és a technoló- 
gia-licencek eladása is nagyon jövedelme
ző bevételi forrásuk lesz. A jövőben a pet
rolkémiai ipar nagyobb konszolidációja

várható, amint az óriásokkal versenyezni 
képtelen kis- és középvállalatok arra kény
szerülnek, hogy másokkal összeolvadja
nak, vagy eladják/bezáiják üzemeiket. Az 
egyik legutóbbi akció során a Dow Chemi
cal Co. a világ vezető PE gyártója lett a 
Union Carbide Corp. megszerzésével. 30 
MrdUSD körüli éves eladásával a világ 
legnagyobb vegyipari vállalata, és vezető 
helyen van néhány termékkategóriában 
(etilén, sztirol, polisztirol). Az összeolva
dás a PE gyártásban egy kézben egyesítet
te a Dow oldatfázisú Insite PE-tech- 
nológiáját és a Union Carbide gázfázisú 
Unipol technológiáját, ami lehetővé teszi a 
jó szereplést a PE piac minden szegmensé
ben. A megvalósuló integráció másik típu
sa a kó'olaj-fmomítási és petrolkémiai mű

veletek egymásra épülése, költségcsökken
tési és hatékonyságjavítási céllal. Ezen in
tegráció több szinten is megvalósul, kezd
ve például a finomítói propilénre és ben
zolra építő kumol gyártástól a teljesen in
tegrált és optimalizált sok alapanyagos és 
visszatérő áramos petrolkémiai létesítmé
nyig. A legmagasabb szintű integráció pél
dájaként a műszálgyártó indiai Reliance 
Industries Ltd. teljesen integrált komplexu
ma említhető, amely 24 Mt/év kapacitású 
kőolaj-feldolgozót, 1,4 Mt/év kapacitású 
para-xilol, 1 Mt/év kapacitású tisztított 
tereftálsav és 600 kt/v kapacitású PP üze
meket tartalmaz. (Forrás: Chemical Engi
neering, August 2001. p. 27.)
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SyqMüCeti éíet

MKE HÍREK

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2001. december 13-ai 
üléséről

Jelen vannak: Bognár János, Fazakas 
János, Gimesi Ottó, Hermecz István, 
Kalaus György, Kálmán Alajos, 
Körtvélyessy Gyula, Pallos László, vala
mint Liptay György és Záray Gyula mint 
meghívottak

Kimentette magát: Banai Endre, 
Hencsei Pál, Hlavay József, Jedlovszky 
Pál

A határozatok végrehajtása
A napirendi pont elmaradt, mivel az 

ügyvezető igazgató számítógépe elromlott 
és az információk azon találhatók.

A kémia helyzete az oktatásban és a PhD 
képzésben

A beteijesztett javaslatot az IB kiegészí
tésekkel elfogadta.

29/2001 Az ügyvezető igazgató az anya
got az Elnök által aláírt kísérőlevéllel az 
Oktatási Bizottságnak elküldi. Csatolni 
kell a Hlavay József áItal készített és az IB 
elé beterjesztett felmérést is.

A tagdíjak elszámolásának kérdései
30/2001 Az IB egyhangúan elfogadta a 

Főtitkár előterjesztését. A kérdést a GB 
előterjesztése alapján egy év múlva újra 
tárgyalja.

Az ügyvezető igazgató beszámolója az 
elmúlt három hónap eseményeiről

Az előzetesen elküldött könyvvizsgálati 
részeredmény és az ülésen szétosztott írá
sos anyag alapján az IB az alábbi határoza
tokat hozta:

31/2001 Az ügyvezető saját hatásköré
ben dönt az MKL és a KÖKEL nyomdai 
kérdéseiről.

32/2001 A könyvvizsgáló által feltárt hi

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár Já
nos, Hencsei Pál, Hlavay József 
Jedlovszky Pál, Gimesi Ottó, Kálmán Ala
jos, Körtvélyessy Gyula, Pallos László és 
Liptay György mint meghívott.

Kimentette magát: Fazakas János (be
tegség), Hermecz István, Kalaus György

1. A határozatok végrehajtása 
29/2001 Az ügyvezető igazgató még 

nem küldte el az oktatásról elfogadott elő
készítő anyagot az Elnök által aláírt kísérő
levéllel az Oktatási Bizottságnak.

37/2001 A 2002. évi küldöttközgyűlés

ányosságok megszüntetéséről az ügyveze
tő igazgató intézkedjék.

33/2001A Zemplén Géza, Szent-Györgyi 
Albert és hasonló, külső cégekkel együttes 
díjak jogalapját mihamarabb meg kell te
remteni. Felelős: ügyvezető igazgató

34/2001 A várható éves eredmény 3 mil
lió forint. A nem realizálható kinnlevőségek 
leírását a törvény előírásának megfelelően 
végre kell hajtani, és javaslatot kell tenni to
vábbi, be nem hajtható kinnlevőségek leírá
sára a GB-nek. Felelős: ügyvezető igazgató

35/2001 Minden személyügyi döntés az 
Elnök és az ügyvezető igazgató feladata és 
felelőssége az alapszabálynak és az ügy
rendnek megfelelően.

A január 9-ei elnökségi ülés előkészítése
Az ülésnek a következő napirendi pontjai 

lesznek, melyekre a megadott személyek 
kötelesek előkészítő anyagot készíteni:

1. Beszámoló a Titkárságon bekövetkezett 
változásokról (ügyvezető igazgató)

2. Az MKE feladatai a kémiaoktatásban 
(Hlavay Józsefnek az IB által elfoga
dott anyaga)

3. A vállalati kapcsolatok helyzete 
(Körtvélyessy Gyula)

4. Egyebek
Az anyagokat a Titkárságra legkésőbb 

2001. december 20-ig el kell juttatni, hogy 
a meghívóhoz csatolni lehessen.

Egyebek
Az IB tagok nagyra értékelték, hogy a 

2001. évi Rácz tanár úr díjat, melyet a Richter 
Gedeon Rt., a Grafisoft Rt. és az Ericcson ala
pított, többek között Várnai György, a Ké
miatanári Szakosztály elnöke kapta.

az akadémia hetében, május 10-én, pénte
ken 10:00-kor lesz. Az Elnök felvette a 
kapcsolatot Pavláth Attila USA ÁCS pást 
president-tel, hogy meghívja a közgyűlés
re, összekötve azt a Szent-Györgyi Albert 
emléktábla felavatásnak ünnepségével 
Szegeden.

2. A 2001. évi bevételek és költségek az 
ügyrendnek megfelelő kontrolling adatok 
alapján. A 2002. év gazdasági (bevétel-ki
adás és forgóeszköz), valamint rendezvény
terve

A napirendi pont megtárgyalása az ügy

36/2001 Az Elnök felhívta az ügyvezető 
igazgató figyelmét, hogy a tagok jogos igé
nyeinek a kielégítése a Titkárság feladata.

37/2001 A 2002. évi küldöttközgyűlés 
az akadémia hetében, pénteken 10:00-kor 
lesz. Erre az Elnök megkísérli Pavláth At
tila meghívását, összekötve a Szent-Györ
gyi Albert emléktábla felhelyezésének ün
nepségével ugyanazon hét szombatján.

38/2001 Több igényt kielégítve, az IB 
határozott a 2002. év első felére vonatkozó 
IB ülések időpontjáról. Ezek: január 16., 
február 13., március 6., április 3., május 8., 
és június 5. Az üléseket tehát mindig szer
dán, 15:00 és 16:30 között tartjuk. Időpont 
változtatás csak akkor lehetséges, ha sem 
az elnök, sem a főtitkár nem tud eljönni, 
vagy az előzetes lemondások miatt az ülés 
nem lenne határozatképes.

39/2001 A távollevő GB elnök kérésére 
az IB tudomásul vette, hogy a GB csak ak
kor tudja „A gazdasági tevékenységek 
ügyrendje” szerinti tevékenységét végezni, 
ha ehhez az adatokat, információkat meg
kapja. Vonatkozik ez az MKE gazdasági 
tevékenysége havi kontrolling adataira, ill. 
elemzésére is. A kontrolling adatokat szó
beli megállapodás alapján külön díjazásért 
készítik és azok november és december hó
napokban is rendelkezésre álltak-állnak.

A következő IB ülés 2002. január 16-án, 
szerdán, 15.00-kor lesz. Napirend (a köte
lező pontokon túl): A 2001. évi bevételek és 
költségek az ügyrendnek megfelelő kont
rolling adatok alapján. A 2002. év gazda
sági és rendezvényterve (ügyvezető igazga
tó). A 2002. évi IB ülések napirendjei 
(főtitkár). Beszámoló az elnökségi ülésről 
(Elnök). Az előzetes írásos anyagokat ja
nuár 14-ig kell a tagokhoz eljuttatni.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula

vezető betegsége miatt elmaradt. Sem az 
IB, sem a GB tagjai írásos anyagot nem 
kaptak.

1/2002 A könyvvizsgáló céget fel kell kér
ni, hogy számoljon be eddigi munkája ered
ményéről, és ebben tegyen javaslatot az 
MKE új könyvelési rendszerének és napra
kész pénzügyi nyilvántartásának kialakításá
ra, valamint vegyen részt a 2002. évi forgó
eszköz terv elkészítésében. Felelős: főtitkár

2/2002 Az elmaradt napirendi pontot az 
ügyvezető felgyógyulását követő két héten 
belül rendkívüli IB ülés (február 6-án) na
pirendjére tűzi. Elküldi az írásos anyagokat 
február 4-ig a GB tagjainak, hogy azokat a 
február 5-i GB ülésen megtárgyalhassák és

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. január 16-ai 
üléséről
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véleményezzék. Amennyiben a felgyógyu
lás január 23-ig nem következik be, a főtit
kár saját hatáskörében hasonló menetrend
del köteles eljárni.

3/2002 Az elnökségi ülést az IB a fenti
ekre tekintettel elhalasztja. Ezzel összefüg
gésben módosul a február 13-i IB ülés 
programja.

4/2002 Az IB 2002. év első félévi napi
rendi programját a beterjesztett javaslat 
szerint elfogadta.

Lapunk Szerkesztőbizottsága, a támoga
tó gazdálkodóegységek és intézmények 
képviselőinek bevonásával 2001. novem
ber 28-án tartotta soron következő ülését.

Az ülés első napirendi pontjában Biacs 
Péter egyetemi tanár, a Szerkesztő- 
bizottság tagja írásban és szóban értékelte 
a lap 2001. II. félévi szerkesztői munkáját. 
Az értékelő anyag összefoglalóan megálla
pította, hogy a lap szerkesztése változatla
nul megfelel a korábbi stratégiai célki
tűzéseknek és fokozatosan az olvasók 
újabb igényeinek kielégítésére törekszik. 
Ennek egy-egy ismérve, jellemzője a 
következő:

• a tematikai bővítések (sorozatok, cél
számok) sikeresek voltak,

• a közvéleménykutatás során hiányolt 
témák (több személyi hír, interjú, inno
vációs témák) kielégítő mértékben és 
színvonalon kaptak helyet a lap hasáb
jain,

• a lap bőséges híranyaggal tájékoztatta 
olvasóit a szakma eseményeiről és az 
egyesületi életről,

• az egyes tematikai prioritások közötti 
arány, a lap fő célkitűzését jelentő álta
lános érdeklődés kielégítése a vizsgált 
időszakban megfelelő volt,

• helyesnek bizonyultak a korábbi priori
tások között szereplő vezértémák.

A bírálat ugyanakkor néhány hiányossá
got is megállapított:

• továbbra sem sikerült maradéktalanul 
megvalósítani a terjedelem csökkenté
sére vonatkozó célkitűzést,

■ a közkedvelt Szemle rovat terjedelme 
nem kielégítő és elhelyezése is átte-

Simándi László: A megállított áramlás gyors 
oldatkinetikai módszerének új változatai 
Négyesi György: A kémiai folyamatter
vezésről

Az IB örömmel üdvözölte az MKE Ana
litikai Szakosztályának és az 
Elválasztástudományi Társaságnak meg
újult kapcsolatfelvételét és ennek eredmé
nyeként 2002. évben a közös rendezvényt. 
Köszönetét fejezi ki az ebben munkálkodó 
aktivistáknak.

A következő' rendkívüli IB ülés 2002. 
február 6-án, szerdán, I5.00-kor lesz. 
Napirend: A 2001. évi határozatok telje
sítése (ügyvezető igazgató). A 2001. évi

kinthetetlen, megoldatlan,
• hiányoznak a könyvismertetések,
■ kevés a szakmai hirdetés, ami elsősor
ban a pénzügyi egyensúly szempontjá
ból prioritás, de az ismeretterjesztés ha
tékony eszköze is lehet.

A 2. napirendi pontban Rácz László, a 
lap felelős szerkesztője adott ismertetést a 
Magyar Kémikusok Lapja anyagi és tartal
mi helyzetéről, és tett javaslatot a 2002. 
évi szerkesztési tervre. Tájékoztatásának 
lényege, hogy a lap tavalyi bevételei (tag
díjak, szponzori díjak, támogatások, hirde
tések) meghaladják a kiadásokat, ezért a 
lap működése pillanatnyilag kiegyensú
lyozott. A felelős szerkesztő a lap 2002-re 
az alábbi szerkesztési tervre tett javaslatot:

• A Vegyipari műveleti praktikum és a 
Környezeti kémia legújabb eredményei 
tárgyú sorozatok befejeződnek a tárgyév 
elejével és a következő témájú sorozatok 
előkészítésére és indítására kerül sor:

= Kémiai reaktorok homogén és hetero
gén reakciók sorozat. Sorozat- 
szerkesztők: Fonyó Zsolt és Sawinsky 
János.

■ Tovább folytatódnak az alábbi soroza
tok:

= Hazai kémiai kutatási témák, kutató
helyek, iskolák, műhelyek és intézmé
nyek. Szerkeszti: Keglevich György és 
Körtvélyessy Gyula.

= A kémiatudomány magyar klassziku
sai. Szerkesztő: Gál Miklós.

• Az alábbi tematikai célszámok 
előkészítésére, illetve megjelentésére 
kerül sor:

= Kockázatértékelés és folyamatterve-

Nagy Iván: Biztonság folyamatirányítással 
(a német út)
Breznay Gábor: A kockázatcsökkentés és 
az irányítástechnika I.

bevételek és költségek az ügyrendnek 
megfelelő kontrolling adatok alapján. A
2002. év gazdasági terv (GB elnök). A 
2002. év rendezvényterve (ügyvezető 
igazgató). Az előzetes írásos anyagokat 
február 4-éig kell a GB tagokhoz (gazda
sági) és az IB tagokhoz (rendezvényterv) 
eljuttatni.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula

zés. Szerkeszti: Rácz László.
= Chinoin célszám. Szerkeszti: 

Cséfalvay Csaba és Szekeres Gábor.
= Kombinatorikus kémiai célszám. 

Szerkeszti: Gál Miklós.
= Analitikai kémiai célszám (2002. ja

nuár 30-i Analitikai Ankét előadásai 
alapján). Szerkeszti: Liplay György és 
Szekeres Gábor.

= Közgyűlési célszám. Szerkeszti: Sze
keres Gábor.

= Szakmánk néhány statisztikai adatá
nak üzenete: termelés, hatékonyság, 
kutatás, bérek, koncentráció, létszám, 
fiatalok pályakezdése. Szerkeszti: Sze
keres Gábor.

Az értekezlet élénk vita után elfogadta 
az előterjesztést, illetve az abban foglalt ja
vaslatokat és álláspontokat. Megállapítot
ta, hogy a lap szerkesztési munkája az érté
kelt időszakban (2001. II. félév) továbbra 
is megegyezett a szerkesztés fő stratégiai 
célkitűzésével és fokozatosan az olvasók 
újabb igényeinek kielégítésére törekedett. 
A lap egyre színesebb, küldetésének (ma
gyar nyelvű mérnöki szintű ismeretterjesz
tés) egyre jobban megfelel.

A vitában többek között felmerült, 
hogy a lap nem foglalkozik kielégítően a 
felsőoktatás helyzetével, a felsőoktatási 
intézmények életével és működésével, és 
általában a vegyész felsőoktatás proble
matikájával. Ennek kiküszöbölését a 
szerkesztőség kiemelt feladatául tűzték 
ki. Felmerült a határokon kívüli magyar 
kollegáknak a lappal való ellátására vo
natkozó javaslat, amit az értekezlet vizs
gálatra elfogadott. Az értekezlet kihang
súlyozta a szakmailag helyes hirdetések 
fontosságát mind tartalmi, mind pénzügyi 
szempontból.

Sz. G.

Mester C. Zoltán: Kalifornia állam (USA)
veszélyelhárító rendszere
Borús Andor - Rezessy Gábor - Fonyó
Zsolt: Abszorpciós kolonna hatásfokának
meghatározása levegő aceton-
mentesítésénél
Hencsei Pál: Bioaktív szilíciumvegyületek

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottságának ülése

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RESZERE
Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a 
Magyar Kémikusok Egyesületének havonta 
megjelenő műszaki ismeretterjesztő folyóirata 
és hivatalos lapja. A lap az érdeklődőket a ké
mia és a vegyipar (kivéve a műanyag-feldol
gozást és alkalmazást és a gumiipari technoló
giákat) újdonságairól és az e területeket érintő 
hírekről, összefoglaló és közérthető módon, 
magyar nyelven, mérnöki szinten tájékoztatja.

2. A lap célja a gyakorlatban közvetlenül 
felhasználható, általános érdeklődésre számító 
információk és aktuális egyesületi és szakmai 
hírek közlése főcikkek és szemleszerű blok
kok formájában. Főcikkeink témái: alaptudo
mányi összefoglalók, új gyártmányok és új 
technológiák, új gépek, készülékek és művele
ti megoldások, folyamatirányítás, gyakorlati 
analitika, vállalatok élete és működése, hazai 
mérnöki megoldások, egészségvédelem-biz- 
tonságtechnika-környezetvédelem, üzem
technika, vegyigyár tervezés, vegyipari gazda
sági és pénzügyek, iparpolitika. Az állandó 
blokkok címei: A vegyipar és kémiatudomány, 
Egyesületi hírek.

Egy-egy közlemény témáját általában a 
szerkesztőség jelöli ki, amelynek kidolgozásá
ra felkéri az illetékes szerzőt. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy a szerkesztőség ne fogadjon el 
spontán felvetődött témákat, de ezeket és tar
talmi körüket célszerű előzetesen egyeztetni a 
szerkesztőséggel. A szerkesztőség nem fogad 
el alap- és alkalmazott kutatásokról, vagy azok 
részeredményeiről szóló beszámolókat, hanem 
egy-egy fejlődési irányzat, egy-egy új gyárt
mány vagy technológia teljes egészének be
mutatását kéri a szerzőktől.

3. Kérjük szerzőinket, hogy mondanivalói
kat tömören és jó l érthetően fogalmazzák 
meg. Mellőzzék az öncélú történeti áttekin
tést, az általános bevezetést, illetve ezeket 
csak a közlemény megértéséhez okvetlenül 
szükséges terjedelemben adják meg. A közle
mény címe legyen rövid és konkrétan tájékoz
tasson a tartalomról. A bevezetés tartalmazza 
a munka célkitűzéseit és tárgyát, röviden hi
vatkozzék a tárgyban elért előző eredmények
re. A közlemény f ő  részét a téma logikus szer
kezetű, tömör és középfokú végzettségű ve
gyész számára érthető leírása képezze.

Kérjük, hogy közleményeik teljes terjedelme 
(a kézirattartozékokkal együtt) ne haladja meg 
a szóközökkel együttesen számolt 25 ezer ka
raktert kb. (12 gépelt oldalt).

4. A beérkezett közleményeket szerkesztő
ségünk először témájuk és kidolgozásuk jelle
ge szerint értékeli, fenntartva a jogot a közle
mények lektoráltatására. Ezt követően a köz
leményeket tartalmi helyesség, nyomdai elő
készítés szempontjából értékeljük és vélemé
nyünket a lektori véleménnyel együtt vissza
küldjük az elsőnek feltüntetett szerzőnek, 
azok szerinti módosítást kérve. Kérjük a szer
zőket, hogy a közleményen a szükséges javí
tásokat végezzék el, és a javított változatokat 
szíveskedjenek mielőbb eljuttatni a szerkesz
tőségbe. A nyomdai munkák elkészülése után 
még kérjük a kefelevonatok gyors ellenőrzé
sét is a szerzőktől. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot a közlemény kisebb stilisztikai, gépe

lési hibáinak javítására, és a kismértékű rövi
dítésre.

5. A közlemények tartalmáért (adatvéde
lem) és közölhetőségéért (szabadalmi szem
pontok) a szerzők felelősek. Szakmai vita ese
tén a szerkesztőség közli a szerző álláspontját, 
de fenntartja a jogot a szakmai ellenvélemé
nyeknek a lapban való nyilvánosságra hozata
lára.

Kéziratelőkészítés és külalak

6. Kérjük a Word fór Windows fájl formá
tumban, a beszerkesztett ábrákkal elkészített 
közleményből egy kinyomtatott példányt a 
mágneslemezzel együtt küldjenek be szer
kesztőségünkbe (1027 Budapest, Fő u. 68.), 
vagy a közleményt közvetlenül, kinyomtatott 
példány nélkül a mail.mke@mtesz.hu elektro
nikus levelezési címre szíveskedjenek továb
bítani.

7. A számszerű eredményeket táblázatban, 
vagy ábrán is be kell mutatni. Ezeknek legyen 
arab sorszáma és címe, az adatok mértékegy
ségei szerepeljenek a megfelelő rovatokban és 
a szöveges részben legyen hivatkozás rájuk. 
Az ábrák méreteit úgy kell megválasztani, 
hogy lehetőleg ne haladja meg főcikkek esetén 
a 80 mm-es hasábszélességet, de a bemutatni 
kívánt összefüggés a kellő pontossággal leol
vasható legyen. Fényképeket csak akkor kö
zöljenek, ha az feltétlenül szükséges.

Az ábrák számát és címét az ábra alatt közé
pen helyezzék el például a következőképpen: 
1. ábra. Abracím leírása. A szám-, vagy betű
jelzések magyarázatát minden esetben az ábra
cím alatt közöljék. A közlés módja: szám, 
vagy betű (félzárójel, illetve pont nélkül dőlt 
betűvel, utána kis betűvel kezdve a magyará
zószöveg, azután pontosvessző, majd a követ
kező szám, ill. betű stb.).

A táblázatok felett fel kell tüntetni jobbra 
zártan dőlt betűvel a táblázat számát (pl. 1. 
táblázat) és alatta középütt félkövérrel a cí
met. Kérjük, a táblázat oszlopait vonalazzák 
be és a fejrovatokban lévő szöveget a mérték- 
egységtől vesszővel válasszák el.

A közleményben alkalmazott képletekre, 
egyenletekre félkövér római számmal hivat
kozzanak a szövegben. A matematikai egyen
letek mennyiséget kifejező tényezőit dőlt betű
sen kell szedni. Kérjük a nem magyar betűjele
ket, különleges írásjeleket a nyomda részére 
külön jelölni a kézirat baloldali margóján (pl. 
görög alfa).

8. Az Irodalomjegyzékben meg kell adni 
dőlt betűvel a szerzők családnevét és utónevé
nek kezdőbetűjét. Az utónév kezdőbetűje után 
pontot, ha nem magyar a szerző, az utónév 
előtt vesszőt kell tenni. Több szerző esetében 
az egyes neveket nagy kötőjellel kell elválasz
tani. Az utolsó családnév és az utónév után 
kettőspontot kell tenni, amit a mű címe követ. 
Idegen nyelvű könyv esetén az eredeti címet 
kell közölni. Könyvirodalomnál ezt követi a 
könyv kiadójának megnevezése, a kiadás föld
rajzi helye (város), majd a kiadás éve. Folyó
iratcímek esetében a folyóirat rövidítése kerül 
a mű címe helyébe, utána pont következik. Ez

után kell megadni az évfolyam számát (a kö
tetszámot) dőlt betűvel (utána vesszővel), 
majd az idézet kezdő oldalszámát (utána pont
tal), végül a megjelenés évét gömbölyű záró
jelben.

Kérjük, tüntessék fel az összefoglaló közle
mények végén, hogy az irodalom és a saját 
anyagok összegyűjtését mikor zárták le (pl. 
Irodalomgyűjtés lezárva: évszám. hónap betű
vel kiírva).

9. A kézirat végén meg kell adni a közle
mény rövid (max. 10 gépelt soros) összefogla
lását (tartalmi kivonatát) magyar és angol 
nyelven. Ez tartalmazza a szerző(k) neve(i)t 
dőlt betűvel, több szerző esetén nagy kötőjel
lel elválasztva, kettőspont után a közlemény 
címét félkövér betűvel, majd a rövid tartalmi 
ismertetést. Csak a magyar nyelvű összefogla
ló alá, bal oldalon, a következő szöveg alkal
mazandó: [Magy. Kém. Lapja, évfolyamszám, 
kezdő oldal száma (évszám)].

A mértékegységek jelölése

10. Az alábbiakban külön felsoroljuk a leg
gyakrabban használt mértékegységek szabá
lyos alakját.

Idő: másodperc: s; perc: min; óra: h; nap: d. 
Tömeg: gramm: g; dekagramm: dag, vagy 

dkg; kilogramm: kg; tonna: t.

Az anyagmennyiség mértékegységének ne
ve mól, jele azonban mól. Helytelen, ha az 
anyagmennyiség neve helyett a mólok számát 
vagy a mólszámot említjük.

Erő: Newton: N 
Nyomás: pascal: Pa 
Munka és energia: joule: J 
Hőmérséklet: Kelvin: K, Celsius-fok: °C 
Frekvencia: hertz: Hz vagy s '
Fordulatszám: Hz vagy s’1 
Hővezető-képesség: Wm ' K 1 = J s ' m ' K 1 
Hőátadási tényező: J s ' m 2 K''
Felületi feszültség : N m'1 
Dinamikai viszkozitás: N s m 2 
Kinematikai viszkozitás: m s '1

írásmód

11. Az általánosan elfogadott szakkifejezé
seket, vegyületeket a “Kémiai helyesírási szó
tár” (Fodorné Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Hőnyi Ede; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1982) szerint kell írni. A magyar kémiai elne
vezés és helyesírás szabályait a “Szervetlen 
kémiai nevezéktan” (Fodorné Csányi Piroska 
- Simándi László; Magyar Kémikusok Egye
sülete, Budapest, 1995) és az “Útmutató a 
szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához” 
(Nyitrai József - Nagy József; Magyar Kémi
kusok Lapja, 1998) című kiadványokban fog
laltak szerint kell alkalmazni. A műszaki he
lyesírás szabályait a “Műszaki helyesírási szó
tár” (Fodorné Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Csengeri Pintér Péter; Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1990) szerint kell alkalmazni.



Ára: 440 Ft

Analytica 2002: Európa vezető vására az 
analitika és labortechnika területén. Az 
egész szakma számára sokrétű információt 
nyújtó, kommunikációs és üzleti esemény. A 
kiállítók és látogatók nagyarányú nemzetközi 
részvétele alátámasztja kiemelkedő gazdasági 
szerepét.

Analytica 2002
18. Nemzetközi Szakvásár és Analitika 
Konferencia: instrumentális analitika, 

labortechnika, biotechnológia

Új Müncheni Vásár 
2002. április 23-26.

Látogatói információ: w w w .analytica.de

Információ:
Promo Kft. • 1064 Budapest • Rózsa u. 55.

Tel: 342-6748 ■ fax: 352-1567 ■ e-mail: hunmunch@elender.hu 
Belépőjegy, katalógus Ft-ért kedvezményes áron itt vásárolható.

A Magyar Kémikusok Lapját 
támogató vállalatok és 

intézmények

\

\ i = j j

M  R E A N A L
FINOMVEGYSZERGYÁR RT.

sanofi-synthelabo

G R O U P<RK!TATASI
INISZTÉRIUM



2002
4

magyar
kémikusok 
lapja KOCKÁZATELEMZÉS

8 "Ö 00001

FS^Lés TURB 5bí> WMeloilefer>tfjMi 
fezeim uiltiiyok: tág m éfllw N |
IU, FiM^icth 1 Automatikus 1-5 pontos karibr; interfész, órajelai

pdás-mení 
anika j i t

pröhé^H 
latkezelcn| 
iséges j

NSORNET * VisoTurb

'  'UL TURB3501R
á t  #- » . I R - L E D '  n e f e l o m é t e r

t  T k  h o r d k q f f e r b e n ,  0 - 1 1 0 0  NT U
\ \  > É k jfc tn érestn r to m á n n v a l. 4 - p o n t o s

KERJE RÉSZLETES TÁJÉKOZ TA T ÖNKA T !  au tom ata  kalibrációval. IP-67...

8000001369351



TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RESZERE
Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a 
Magyar Kémikusok Egyesületének havonta 
megjelenő műszaki ismeretterjesztő folyóirata 
és hivatalos lapja. A lap az érdeklődőket a ké
mia és a vegyipar (kivéve a műanyag-feldol
gozást és alkalmazást és a gumiipari technoló
giákat) újdonságairól és az e területeket érintő 
hírekről, összefoglaló és közérthető módon, 
magyar nyelven, mérnöki szinten tájékoztatja.

2. A lap célja a gyakorlatban közvetlenül 
felhasználható, általános érdeklődésre számító 
információk és aktuális egyesületi és szakmai 
hírek közlése főcikkek és szemleszerű blok
kok formájában. Főcikkeink témái: alaptudo
mányi összefoglalók, új gyártmányok és új 
technológiák, új gépek, készülékek és művele
ti megoldások, folyamatirányítás, gyakorlati 
analitika, vállalatok élete és működése, hazai 
mérnöki megoldások, egészségvédelem-biz- 
tonságtechnika-környezetvédelem, üzem
technika, vegyigyár tervezés, vegyipari gazda
sági és pénzügyek, iparpolitika. Az állandó 
blokkok címei: A vegyipar és kémiatudomány, 
Egyesületi hírek.

Egy-egy közlemény témáját általában a 
szerkesztőség jelöli ki, amelynek kidolgozásá
ra felkéri az illetékes szerzőt. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy a szerkesztőség ne fogadjon el 
spontán felvetődött témákat, de ezeket és tar
talmi körüket célszerű előzetesen egyeztetni a 
szerkesztőséggel. A szerkesztőség nem fogad 
el alap- és alkalmazott kutatásokról, vagy azok 
részeredményeiről szóló beszámolókat, hanem 
egy-egy fejlődési irányzat, egy-egy új gyárt
mány vagy technológia teljes egészének be
mutatását kéri a szerzőktől.

3. Kérjük szerzőinket, hogy mondanivalói
kat tömören és jó l érthetően fogalmazzák 
meg. Mellőzzék az öncélú történeti áttekin
tést, az általános bevezetést, illetve ezeket 
csak a közlemény megértéséhez okvetlenül 
szükséges terjedelemben adják meg. A közle
mény címe legyen rövid és konkrétan tájékoz
tasson a tartalomról. A bevezetés tartalmazza 
a munka célkitűzéseit és tárgyát, röviden hi
vatkozzék a tárgyban elért előző eredmények
re. A közlemény f ő  részét a téma logikus szer
kezetű, tömör és középfokú végzettségű ve
gyész számára érthető leírása képezze.

Kérjük, hogy közleményeik teljes terjedelme 
(a kézirattartozékokkal együtt) ne haladja meg 
a szóközökkel együttesen számolt 25 ezer ka
raktert kb. (12 gépelt oldalt).

4. A beérkezett közleményeket szerkesztő
ségünk először témájuk és kidolgozásuk jelle
ge szerint értékeli, fenntartva a jogot a közle
mények lektoráltatására. Ezt követően a köz
leményeket tartalmi helyesség, nyomdai elő
készítés szempontjából értékeljük és vélemé
nyünket a lektori véleménnyel együtt vissza
küldjük az elsőnek feltüntetett szerzőnek, 
azok szerinti módosítást kérve. Kérjük a szer
zőket, hogy a közleményen a szükséges javí
tásokat végezzék el, és a javított változatokat 
szíveskedjenek mielőbb eljuttatni a szerkesz
tőségbe. A nyomdai munkák elkészülése után 
még kérjük a kefelevonatok gyors ellenőrzé
sét is a szerzőktől. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot a közlemény kisebb stilisztikai, gépe

lési hibáinak javítására, és a kismértékű rövi
dítésre.

5. A közlemények tartalmáért (adatvéde
lem) és közölhetőségéért (szabadalmi szem
pontok) a szerzők felelősek. Szakmai vita ese
tén a szerkesztőség közli a szerző álláspontját, 
de fenntartja a jogot a szakmai ellenvélemé
nyeknek a lapban való nyilvánosságra hozata
lára.

Kéziratelőkészítés és külalak

6. Kérjük a Word fór Windows fájl formá
tumban, a beszerkesztett ábrákkal elkészített 
közleményből egy kinyomtatott példányt a 
mágneslemezzel együtt küldjenek be szer
kesztőségünkbe (1027 Budapest, Fő u. 68.), 
vagy a közleményt közvetlenül, kinyomtatott 
példány nélkül a mail.mke@mtesz.hu elektro
nikus levelezési címre szíveskedjenek továb
bítani.

7. A számszerű eredményeket táblázatban, 
vagy ábrán is be kell mutatni. Ezeknek legyen 
arab sorszáma és címe, az adatok mértékegy
ségei szerepeljenek a megfelelő rovatokban és 
a szöveges részben legyen hivatkozás rájuk. 
Az ábrák méreteit úgy kell megválasztani, 
hogy lehetőleg ne haladja meg főcikkek esetén 
a 80 mm-es hasábszélességet, de a bemutatni 
kívánt összefüggés a kellő pontossággal leol
vasható legyen. Fényképeket csak akkor kö
zöljenek, ha az feltétlenül szükséges.

Az ábrák számát és címét az ábra alatt közé
pen helyezzék el például a következőképpen: 
1. ábra. Ábracím leírása. A szám-, vagy betű
jelzések magyarázatát minden esetben az ábra
cím alatt közöljék. A közlés módja: szám, 
vagy betű (félzárójel, illetve pont nélkül dőlt 
betűvel, utána kis betűvel kezdve a magyará
zószöveg, azután pontosvessző, majd a követ
kező szám, ill. betű stb.).

A táblázatok felett fel kell tüntetni jobbra 
zártan dőlt betűvel a táblázat számát (pl. 1. 
táblázat) és alatta középütt félkövérrel a cí
met. Kérjük, a táblázat oszlopait vonalazzák 
be és a fejrovatokban lévő szöveget a mérték- 
egységtől vesszővel válasszák el.

A közleményben alkalmazott képletekre, 
egyenletekre félkövér római számmal hivat
kozzanak a szövegben. A matematikai egyen
letek mennyiséget kifejező tényezőit dőlt betű
sen kell szedni. Kérjük a nem magyar betűjele
ket, különleges írásjeleket a nyomda részére 
külön jelölni a kézirat baloldali margóján (pl. 
görög alfa).

8. Az Irodalomjegyzékben meg kell adni 
dőlt betűvel a szerzők családnevét és utónevé
nek kezdőbetűjét. Az utónév kezdőbetűje után 
pontot, ha nem magyar a szerző, az utónév 
előtt vesszőt kell tenni. Több szerző esetében 
az egyes neveket nagy kötőjellel kell elválasz
tani. Az utolsó családnév és az utónév után 
kettőspontot kell tenni, amit a mű címe követ. 
Idegen nyelvű könyv esetén az eredeti címet 
kell közölni. Könyvirodalomnál ezt követi a 
könyv kiadójának megnevezése, a kiadás föld
rajzi helye (város), majd a kiadás éve. Folyó
iratcímek esetében a folyóirat rövidítése kerül 
a mű címe helyébe, utána pont következik. Ez

után kell megadni az évfolyam számát (a kö
tetszámot) dőlt betűvel (utána vesszővel), 
majd az idézet kezdő oldalszámát (utána pont
tal), végül a megjelenés évét gömbölyű záró
jelben.

Kérjük, tüntessék fel az összefoglaló közle
mények végén, hogy az irodalom és a saját 
anyagok összegyűjtését mikor zárták le (pl. 
Irodalomgyűjtés lezárva: évszám. hónap betű
vel kiírva).

9. A kézirat végén meg kell adni a közle
mény rövid (max. 10 gépelt soros) összefogla
lását (tartalmi kivonatát) magyar és angol 
nyelven. Ez tartalmazza a szerző(k) neve(i)t 
dőlt betűvel, több szerző esetén nagy kötőjel
lel elválasztva, kettőspont után a közlemény 
címét félkövér betűvel, majd a rövid tartalmi 
ismertetést. Csak a magyar nyelvű összefogla
ló alá, bal oldalon, a következő szöveg alkal
mazandó: [Magy. Kém. Lapja, évfolyamszám, 
kezdő oldal száma (évszám)].

A mértékegységek jelölése

10. Az alábbiakban külön felsoroljuk a leg
gyakrabban használt mértékegységek szabá
lyos alakját.

Idő', másodperc: s; perc: min; óra: h; nap: d. 
Tömeg: gramm: g; dekagramm: dag, vagy 

dkg; kilogramm: kg; tonna: t.

Az anyagmennyiség mértékegységének ne
ve mól, jele azonban mól. Helytelen, ha az 
anyagmennyiség neve helyett a mólok számát 
vagy a mólszámot említjük.

Erő: Newton: N 
Nyomás: pascal: Pa 
Munka és energia: joule: J 
Hőmérséklet: Kelvin: K, Celsius-fok: °C 
Frekvencia: hertz: Hz vagy s'1 
Fordulatszám: Hz vagy s'1 
Hővezető-képesség: Wm'-K1 = J s' m' K'1 
Hőátadási tényező: J s 'n ú K '1 
Felületi feszültség: N-m'1 
Dinamikai viszkozitás: N s m 2 
Kinematikai viszkozitás: m s'1

írásmód

11. Az általánosan elfogadott szakkifejezé
seket, vegyületeket a “Kémiai helyesírási szó
tár” (Fodorné Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Hőnyi Ede; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1982) szerint kell írni. A magyar kémiai elne
vezés és helyesírás szabályait a “Szervetlen 
kémiai nevezéktan” (Fodorné Csányi Piroska 
- Simánál László; Magyar Kémikusok Egye
sülete, Budapest, 1995) és az “Útmutató a 
szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához” 
(Nyitrai József - Nagy József; Magyar Kémi
kusok Lapja, 1998) című kiadványokban fog
laltak szerint kell alkalmazni. A műszaki he
lyesírás szabályait a “Műszaki helyesírási szó
tár” (Fodorné Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Csengeni Pintér Péter; Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1990) szerint kell alkalmazni.
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A megállított áramlás gyors oldatkinetikai módszerének

Az oldatreakciók kinetikai vizsgálata a reakciómechaniz
mus m egismerésének legfontosabb forrása. A reakciók 
célszerű és optimális végrehajtásának feltétele viszont a 
mechanizmus ismerete, mert ennek alapján tervezhetjük 
meg a folyamatok befolyásolásának eszközeit. Reak
ciókinetikai vizsgálatokra, azaz a reaktáns(ok) koncentrá
ciójának időbeli követésére minden olyan módszer alkal
mas, amelyben a mért paraméter (fényelnyelés, pH, 
elektródpotenciál, optikai forgatóképesség stb.) arányos az 
átalakulás mértékével. Fontos feltétele a reakciósebesség 
mérhetőségének, hogy a reagensoldatok összekeverésének 
ideje alatt a reakció ne játszódjék le számottevő mérték
ben. Ez a feltétel csak a viszonylag lassú reakcióknál telje
sül megnyugtatóan. A reagensoldatok elegyítése általában 
néhány másodpercet vesz igénybe. Ha a keverés ideje ép
pen egyenlő a felezési idővel (t,/2), akkor a reakció még 
éppen követhető néhány felezési időn keresztül, tehát a k =

dű sebességi állandó felső határa k » 0,693 s' 1 Az ennél 
gyorsabb reakciók mérésénél a hagyományos módszerek 
nem adnak kielégítő eredményt, mert a keverés ideje alatt 
a reakció gyakorlatilag teljesen végbemegy. Az ilyen reak
ciók kinetikai vizsgálatához különleges módszerekre van 
szükség [1]. A következőkben röviden ismertetjük ezeket a 
módszereket és a segítségükkel szerezhető fontosabb kine
tikai információkat.

A legfontosabb gyors oldatkinetikai módszereket és a 
velük mérhető felezési idők ill. másodrendű sebességi ál
landók tartományát az 1. táblázat mutatja be [1]. Látható, 
hogy az ún. gyors oldatreakcióknak megfelelő tartomány 
több nagyságrendet fog át, mint a hagyományos módsze
rekkel követhető lassú reakciók tartománya (10 -  105 s). 
A bimolekulás oldatreakciók sebességi koefficiensének 
felső határát az un. diffúziógátolt reakciókra jellemző kb. 
1010 M 'V 1 érték jelenti.

Az 1. táblázatban feltüntetett módszerek kidolgozásuk

1. táblázat
A gyors oldatreakciók követésére szolgáló módszerekkel mérhető' felezési idők 

és sebességi koefficiensek tartománya

Módszer
Mérhető felezési idő 

s
Mérhető másodrendű sebességi állandó, 

dm3/mól x s
i lO“2 1(H HL6 10“8 102 104 106 108 1010

Kioltás (quenching) 
Folytonos áramlás 
Stopped-flow 
Gyorsuló áramlás 
Hőmérsékletugrás 
(T-jump)

Nyomásugrás (P-jump)
Téreröugrás (E-jump)
Ultrahangabszorpció
Flash-fotolízis
Elektrokémia
ESR
N M R('H)

* A Magyar Kémikusok Egyesülete XXXIV. Komplexkémiai Kollokviumán 
(Tata, 1999. május 19-21.) elhangzott előadás alapján 

** MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, Budapest

óta eltérő módon terjedtek el az oldatkinetikai vizsgálatok 
területén. A megállított áramlás (stopped-flow) módszere 
bevezetése, kidolgozása egyre növekvő népszerűségnek ör-
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vend és jelenleg a legelterjedtebb gyorskinetikai módszer a 
fémkomplexek és fémorganikus vegyületek oldatreakciói
nak vizsgálatára. A jelen áttekintésben az áramlásos mód
szerek fejlődésével és újabb megoldásaival foglalkozunk. 
A rendelkezésre álló terjedelem nem teszi lehetővé a többi 
fontos módszer (NMR, kémiai relaxáció, ultrahangabszor
pció, elektrokémiai módszerek stb.) áttekintését.

Áramlásos gyorskinetikai módszerek

A gyors oldatreakciók követésére kidolgozott speciális 
módszerek közül legkorábban az áramlásos módszerek je 
lentek meg. Ezek lényege az, hogy ha a két reaktáns olda
tát Y-cső két szárán keresztül nagy lineáris sebességgel (v) 
egymásba préseljük, akkor a keverés pontjától L távolság
ban végzett mérés (pl. spektrofotometria) L/v = t reakció
időnek felel meg. Ha pl. L = 1 cm és v = 10 m/s, akkor t = 
1 ms, tehát közelítőleg 1 ms felezési idejű reakció e mód
szerrel már követhető.

Az első speciális gyorskinetikai módszerek a 20-as 
években születtek a gyakorlati igények nyomán, mivel 
szükség volt a biológiában igen fontos hemoglobin és 0 2 
ill. CO közötti reakció sebességének meghatározására.

A Hartridge és Roughton által 1923-ban leírt módszer 
(folytonos áramlás, continuous-flow) történelmi jelentősé
gű, mert először tette lehetővé az élettanilag fontos hemo
globin és CO igen gyors reakciójának kinetikai vizsgálatát
[2]. A két reaktáns oldatát ismert, nagy sebességgel megfe
lelő keverőkamrán át folyamatos áramlásban tartották. 
A kamrát elhagyó vezeték mentén különböző távolságok
ban (különböző reakcióidőknél) mérték a konverziót, pl. 
spektrofotometriás módszerrel. A megfelelő számú pont
ból álló konverzió-idő görbe felvételéhez az áramlást per
cekig fenn kellett tartani, ami a nagy oldószer- és reagens
fogyasztás miatt nehézkes és költséges.

B. Chance 1940-ben kidolgozta a gyorsuló áramlás (ac- 
celerated-flow) módszerét, amely jelentős javulást hozott 
az anyagfogyasztás terén [3]. A gyorsuló folyadékáramlás 
a fentihez hasonló elrendezésben lehetővé tette az egyetlen 
pontban történő észlelést. E pontban a növekvő áramlási 
sebesség miatt változó reakcióidőknek megfelelő mérése
ket lehetett végezni.

Igazán forradalmi változást a megállított áramlás 
{stopped-flow, B. Chance, 1940 [3]) módszere hozott. 
E módszer kihasználja az egymásba áramló oldatok 1 ms 
körüli keveredési idejét, de a néhányszor 10 m/s lineáris 
sebességű áramlást csak lökésszerűen, néhány ms időtarta
mig tartják fenn. Ezután az áramlást hirtelen megállítva el
érhető, hogy az észlelés helyén olyan álló oldat tartózkod
jék, amelynek összekeverése kb. 1 ms időtartammal 
korábban történt. Az ilyen oldaton a ma elérthető technikai 
megoldásokkal spektrofotometriás méréseket vagy akár is
mételt spektrumfelvételt is könnyen végezhetünk.

Az egy- ill. kétfokozatú stopped-flow berendezés mű
ködési elvét az 1. ábra szemlélteti az Applied Photo- 
physics cég SX-17MV készüléke alapján. A működés elve 
az, hogy a rövid időre (20-40 ms) impulzusszerűen gyors 
áramlásba hozott reagenseket (lineáris áramlási sebesség

Megállító fecskendő

1. ábra. Az Applied Photophysics stopped-flow 
spektrofotométerének működési elve

kb. 10 m/s) igen gyorsan (1 ms) megállítjuk, majd automa
tikusan regisztráljuk az abszorbancia változását tipikusan a
2-1 000 ms időintervallumban. A készülék kétféle üzem
módban működtethető.

Egyfokozatú üzemmódban a két baloldali fecskendőbe 
szívatjuk a két reaktáns oldatát (az A és B fecskendőket 
ilyenkor a csappal kiiktatjuk). A pneumatikus úton inditott 
dugattyúk lökésszerűen egyenlő térfogatú reaktánsoldat 
adagokat nyomnak a C és a D fecskendőkből a keverőkam
rán át az optikai cellába. Amint az áramló oldat által maga 
előtt tolt megállító fecskendő a triggerkapcsolóba ütközik, 
az oldat mozgatása 1 ms-on belül leáll és megindul az op
tikai mérőrendszer (spektrofotométer), amely felveszi az 
abszorbancia — idő görbét. A folyamatot számítógép vezér
li, amely a kapott adatsorok görbeillesztéssel történő érté
kelését is elvégzi.

Kétfokozatú üzemmódban a jobboldali (A és B) fecs
kendőkből kiszorított reagens oldatok keverednek, majd az 
áramlás megáll. A 115 pl térfogatú késleltető csőbe került 
reagáló elegy ott előre beállítható ideig tartózkodik, mi
közben a reakció halad előre. A vezérlés úgy történik, hogy 
a megállító fecskendő triggerjelet ad, amelynek hatására az 
A és B fecskendők megállnak és megfelelő késleltetés után 
megindul a C és D fecskendő (közben a jobboldali csap el
fordul). Ebben a helyzetben a D folyadék az „előreagálta- 
tott” oldatot (AB) a cellába mossa és keveri a C fecskendő
ből érkező reagenssel. Az áramlás második megállítása 
után a cellában követhető az AB + C reakció időbeli lefu
tása. A kétfokozatú keverés akkor használatos, ha rövid
életű reatánst kell előállítani és további reakcióit vizsgálni.

A stopped-flow módszer továbbfejlesztett 
változatai

Bevezetése után nemsokára kiderült, hogy a stopped-flow 
spektrofotometria módszere igen széles körben alkalmaz
ható gyors oldatreakciók vizsgálatára. Ha a reakció szoba- 
hőm érséklet körül vízben vagy más oldószerben UV-
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látható spektrális változással já r és felezési ideje az
1-1 000 ms tartományba hozható, akkor a kinetikai vizsgá
lat elvégezhető. E kritériumok sok reakció esetén teljesül
nek, különösen az átmenetifém-komplexek redoxi és 
szubsztitúciós reakciói esetén. A módszert kidolgozása óta 
folyamatosan tökéletesítik, mérési tartományát és teljesítő
képességét kiterjesztik és a kereskedelmi készülékeket 
modern számítástechnikai eszközökkel egészítik ki. 
Az alábbiakban röviden foglalkozunk a stopped-flow 
módszer területén a közelmúltban végrehajtott fontosabb 
fejlesztésekkel.

Rövidebb holtidő

Az abszorbancia -  idő görbén az első pontos (használható) 
abszorbancia értékhez tartozó idő lényegében a holtidőnek 
felel meg, amely nagyjából a legrövidebb mérhető felezé
si idővel egyenlő (t)/2). A legjobb konstrukciójú készülé
keken x1/2 általában 1 ms körül van. A keverőkamra célsze
rű tervezésével (radiális keverőkamrák) és az áramlási 
sebesség növelésével ez 1 ms alá szorítható, de a további 
javulás költségigénye már igen nagy. Elvi szintű módosí
tás az ún. pulzáló áramlás (pulsed accelerated flow, PAF) 
módszere [4,5-8]. Ennél a módszernél a mérés során válto
zik az áramlási sebesség (2 -1 3  m/s), továbbá, a keveredés 
folyamatát és a kémiai reakciót két konszekutív, elsőrendű 
folyamatként kezelik. A spektrofotometriás észlelés az 
áramlás irányában történik. A mérések értékelésének ma
tematikai alapjait a vonatkozó irodalom tartalmazza [4,
5-8]. A módszer hatékonyságát jellemzi, hogy a legrövi
debb mérhető felezési idő 5,6 ps, ami 1,24 x 105 s' 1 nagy
ságú elsőrendű sebességi állandónak felel meg. Az IC1 + I" 
reakció másodrendű sebességi koefficiense a PAF mód
szerrel 1,1x109 M 'V  nagyságúnak adódott [7], ami a dif- 
fuziógátolt érték 10%-a.

Mérés nagy nyomáson

Az aktiválási térfogat (D V1, mól/ cm3) fontos információ
kat tartalmaz az oldatreakciók mechanizmusáról, mivel 
megadja, hogy az aktivált komplexum kialakulásakor ho
gyan változik a móltérfogat. A sebességi állandó nyomás
függése a következő egyenlettel írható le:

In k = In -  A F1 (P/RT)

Ha a sebességi állandót a nyomás függvényében mér
jük, a fenti egyenletből meghatározhatjuk az aktiválási tér
fogatot. A megfelelő hatás eléréséhez széles tartományban 
(több száz bar) kell a nyomást változtatni. Ha gyors reak
ciókat kívánunk vizsgálni, szükségessé válik a nagynyo
mású stopped-flow készülék alkalmazása.

Ezt a bonyolult méréstechnikai feladatot több kutatóhe
lyen is megoldották (Tanaka [9], van Eldik [10], Merbach 
[11]). A készülék elve ugyanaz, mint az atmoszférikus be
rendezésé, azzal a különbséggel, hogy 2 000 bar nyomás 
alá helyezhető nagynyomású kamra belsejében helyezke
dik el. A mérés kívülről indítható, tömszelencén át moz
gatható rúddal. A spektrofotometriás észlelés zafírablakos 
nyomásálló küvetta felhasználásával történik. A nagynyo-
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2. ábra. A nagynyomású stopped-flow készülék elemei

mású kamra és a benne elhelyezkedő elemek rajza a 2. áb
rán látható.

Gyors spektrumfelvétel

A régebbi stopped-flow készülékekben a kinetikai görbét 
(abszorbancia -  idő görbe) a szokásos egysugaras spektro
fotometriás elrendezésben határozták meg egyszerre 
egyetlen hullámhosszon, általában fotosokszorozó segitsé- 
gével. Már korán felmerült a gyors reakció során (az 1- 
1000 ms időtartományban) bekövetkező spektrumváltozá
sok követésének igénye. E spektrumokat sokáig csak a kü
lönböző hullámhosszakon meghatározott kinetikai görbék 
azonos időkhöz tartozó pontjaiból lehetett megszerkeszte
ni fáradságos munkával.

A technikai eszközök fejlődésével két megoldás szüle
tett a stopped-flow időskálán történő ismételt spektrumfel
vételre.

1. A „fáradságos” módszer gyors és pontos végrehajtá
sa számítógéppel vezérelt egysugaras készülékben. 
Ezt a módszert az Applied Photophysics cég alkal
mazza. Előre beállított hullámhossz léptetéssel egy
más után 6-8 abszorbancia -  idő görbét vesz fel a ké
szülék különböző hullámhosszakon. Egy-egy görbe 
akár 1 000 pontot is tartalmazhat. Az adatmátrixot a 
számítógép megfelelő módon tárolja, majd off-line 
üzemmódban különböző reakcióidőkhöz tartozó 
metszeteket (spektrumokat) készít, amelyek egymás
ra szuperponálhatók és szükség szerint simíthatok. 
E módszer előnye a megfelelő érzékenység az UV- 
tartományban és a jó időbeli felbontás (nyomvona-
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Iánként több száz időpont választható). Hátránya vi
szont az együtt kezelhető kinetikai görbék (hullám
hosszak) véges száma.

2. Diódasoros detektor alkalmazása esetén a stopped- 
flow készülék spektrofotometriás celláját a detektor 
fényútjába helyezik és előre beállított időközönként 
felveszik a tranziens spektrumot. E módszer kényel
mes és egyszerű, alkalmazását csupán a detektor ér
zékenysége korlátozza. Az érzékenység az UV-tar- 
tományban kisebb, mint a láthatóban.

Az áramlás-villanás (flow-flash) módszere

Ez a módszer a villanófény fotolízist kom binálja a 
stopped-flow technikával. Bizonyos speciális, fotolizál- 
ható rendszerek esetében előnyösen alkalmazható kineti
kai metodika. Egyik érdekes alkalmazása az igen gyors 
hem -  0-, reakció vizsgálata. A dioxigénnel reagálni képes 
hem előállitása éppen 0 2-érzékenysége miatt nehézkes. 
A reakció azonban kényelmesen követhető, ha stopped- 
flow készülékben hem-CO komplexet keverünk 0 2-tar- 
talmú oldószerrel, majd az áramlás megállítása után villa
nófény fotolizist hajtunk végre az 1 ms-mal előbb 
összekevert oldaton. Ennek hatására végbemegy a disszo
ciáció és a keletkező szabad hem a jelenlévő 0 2-nel reagál:

hem-CO —► hem + CO 

hem + 0 2 -» hem-0 2

Az utóbbi reakció spektrofotometriásán követhető és 
kinetikailag vizsgálható annak ellenére, hogy felezési ide
je az ms tartományba esik. Ilyen gyors folyamatok a 
stopped-flow módszerrel önmagukban nem követhetők. 
A módszernek korlátot szab, hogy csak fotolizálható rend
szerek esetén alkalmazható. A közelmúltban a redukált 
citokróm C oxidáz dioxigénnel végbemenő reakciójának 
mechanizmusát 5 folyamat kombinációjaként sikerült leír
ni, minden eddiginél pontosabb időfelbontásos spektrofo- 
tometria (50 ns és 9 ms között) és numerikus analízis segít
ségével [12].

A quenchedflow módszer

Ha a vizsgálandó reakció nem jár mérhető spektrális válto
zással, akkor az áramlásos módszert hagyományos analiti
kai módszerrel kell kombinálni. Az áramló rendszerben 
megindított reakciót meghatározott reakcióidő után kémi
ai kioltással (quenching) vagy befagyasztással megállítjuk 
és az elegyet alkalmas kémiai módszerrel elemezzük. Ez a 
kioltott áramlás {quenched flow) módszereként ismeretes, 
amelynek kétféle technikai megoldása ismeretes: kombi
náció (a) folyamatos ill. (b) megállított áramlással.

A folyamatos áramlással kombinált quenched flow  (a) 
esetén a 3. ábrán látható elrendezést használták [13].

A reaktánsok oldatainak folyamatos keverése változtat
ható áramlási sebességgel történik. A három fecskendő 
együttes mozgatásával az S t ill. S-, fecskendőből K M n04 
ill. fahéjsav vizes oldatát nyomják át az Mj keverőkamrán, 
ahol a redoxireakció beindul és addig folyik, amíg az M2

3. ábra. A folyamatos áramlással kombinált kémiai kioltás 
módszerének vázlata

keverőkamrában az S3 fecskendőből belépő nátrium-jodid 
le nem állítja azáltal, hogy igen gyors reakcióban elfo
gyasztja a maradék oxidációs kapacitást. A rendszerből ki
áramló termékoldatban megjelenő I2 mennyiségéből a Mn- 
tartalmú köztitermékek m ennyisége kiszámítható. 
Az abszorbancia a C küvettában mérhető folyamatosan. 
Az áramlási sebesség változtatásával változtatható a reak
cióidő és a keresett köztitermék koncentrációja. E mód
szerrel sikerült kimutatni, hogy a fahéjsav oxidációja old
ható Mn(IV) köztiterméken keresztül történik [13].

A quenched stopped-flow módszernél (b) használt, szá
mítógép által vezérelt készülék vázlata az 4. ábrán látható 
[14]. A felső fecskendőpár ürítésével megtörténik a reak
ció indítása, majd az áramlás megállítása. Ezután a reak
ciócsőben tartózkodó oldatban a beállított várakozási idő
tartamig folyik a reakció. Ezt követően az alsó 
fecskendőpár ürítésével az elreagált elegyet a reakciócső-

Meghajtó (I)

Meghajtó (II)

4. ábra. A quenched stopped-flow készülék vázlata

bői kiöblítjük és keverjük a kioltó reagenssel (quencher). 
Az összegyűjtött term ékoldatot elemezzük. A reakció 
megállítása gyors hűtéssel is történhet.

A quenched stopped-flow módszer alkalmazására példa 
a klorition vas(III)ionok által katalizált bomlásának vizs
gálata [14].

Kinetikai szoftverek beépítése

A gyorskinetikai módszerekkel kapott eredmények 
nagyméretű adatmátrixok fonnájában jelennek meg, ame
lyek feldolgozására a készülékek gyártói megfelelő szoft
vereket igyekeznek kifejleszteni és beépíteni. Az Applied 
Photophysics cég GLINT -  Global Kinetic Analysis néven 
ad szoftvert az SX-17 MV Stopped-flow Spectrofluorime- 
terhez. A program a feltételezett reakciómechanizmus
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alapján szimultán módon optimalizálja a nemlineáris kine
tikai paramétereket az összes mérési hullámhosszon. Elvi 
alapjai a nemlineáris, legkisebb négyzetes paraméterbecs
lésre vezethetők vissza [15,16]. Ha az abszorbancia -  idő 
görbék több hullámhosszon állnak rendelkezésre, akkor az 
optimalizáció nyomán az esetleges rövidéletű köztiter- 
mék(ek) spektruma is előállítható. A módszert és teljesítő- 
képességét jól szemléltetik a Pd2+-ion és a maleinsav kö
zötti komplexképződési reakció kinetikai vizsgálatának 
eredményei [17], amelyek összhangban vannak az A -♦ B 
-> C kétlépcsős konszekutív reakciósémával. A sémában 
A-val a Pd2+-iont, B-vel az egyfogú maleát(l-) ligandum 
oxigénatomon koordinált 1:1 komplexét, a C-vel pedig en
nek kétfogú (az O-atomon és a kettőskötésen koordinált) 
változatát jelöltük. Fontos eredmény, hogy az egyfogú 
ligandumot tartalmazó rövidéletű köztitermék létezése 
egyértelműen kimutatható volt.

Új detektálási módszerek a stopped-flow technikában

A spektrofotometriás észlelés mellett a stopped-flow mód
szert néhány más, kevésbé általánosan alkalmazható mé
réstechnikai módszerrel is kombinálták speciális rendsze
rek vizsgálata céljából.

Spektrofluorimetria

Az Applied Photophysics DX. 17MV stopped-flow spekt- 
rofluorim éterét sikerrel alkalmazták a [Ru(bipy)2Cl2] 
komplexszel m ódosított cyclam makrociklus pro- 
tonálódási és fémion megkötési reakciójának kinetikai 
vizsgálatára [18]. Az utóbbi folyamatok erősen csökkentik 
a makrociklus fluoreszcenciáját.

Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia

A fehérjékben megfigyelhető konformációs átrendeződé
sek sebessége követhető a cirkuláris dikroizmus mérésével 
kombinált stopped-flow spektroszkópia segítségével. A 33 
elemből álló GCN4-pl peptid sósavas guanidin hatására 
végbemenő átrendeződése a másodperces időtartományba 
esik és követhető stopped-flow módszerrel [19].

ESR spektroszkópia

A hidrogén-peroxid vas(II) által katalizált bomlásában 
(Fenton-reakció) keletkező OH gyököket 5,5-dimetil-
1-pirrolidin-N-oxiddal (DMPO) történő spincsapdázás se
gítségével kinetikailag követni tudták a stopped-flow ESR 
módszerrel a 100 ms alatti időintervallumban [20]. 
A FeED TA - H-,0, reakcióra kapott másodrendű sebessé
gi koefficiens 3,2 x 103 M f's '1.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Simándi László: A megállított áramlás gyors oldatkinetikai 
módszerének új változatai
A közleményben ismertetjük a megállított áramlás széles körben 
használt gyorskinetikai módszerének új változatait. Az 1 ms és 1 s 
közötti felezési idejű gyors oldatreakciók kinetikai vizsgálatának 
eszközei között a különböző áramlásos módszerek a legegysze
rűbbek és ugyanakkor a legáltalánosabban alkalmazhatók. A meg
állított áramlás (stopped-flow) módszere jelentős fejlődésen ment 
keresztül 1940-ben történt bevezetése óta. A fejlesztések követ
keztében a mai kereskedelmi készülékekben a gyors reakciót tipi
kusan számítógéppel vezérelt, érzékeny spektrofotometriás és 
spektrofluorimetriás mérőrendszerrel követik, amely gyors, ismé
telt spektrumfelvételt is lehetővé tesz. Az értékelés egyre sokolda
lúbb szoftverekkel történik. Mindazonáltal, a mechanizmus felde
rítéséhez továbbra is alapvető eszköz az emberi agy.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 122 (2002)]

SUMMARY

L. I. Simandi: New Developments in the Stopped-flow Tech
nique for Fast Reactions in Solution

Recent developments in the stopped-flow technique widely used 
for following fast reactions in solution are described. Flow tech
niques represent the simplest but most versatile methods for the 
kinetic studies of fast reactions with half-lives between 1 ms and 
1 s. The stopped-flow technique has gone through spectacular 
development since its introduction in 1940. As a result of intense 
development, today’s commercial stopped flow instrument is 
typically a computer-controlled, highly sensitive spectrophoto- 
metric or spectrofluorimetric system with repetitive rapid-scan 
capability for recording the spectra of short-lived intermediates. 
Evaluation is carried out using high speed data acquisition and 
sophisticated software. Nevertheless, the elucidation of reaction 
mechanisms is still largely an exercise for the human brain.
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Kockázatelemzés

A kémiai folyamattervezésről
NÉGYESI GYÖRGY*

A Loss Prevention Bulletin 2001-ben a 157. számát fontos 
témának, a folyamattervezésnek szentelte, elsősorban biz
tonságtechnikai nézőpontból. Ma már Magyarországon is 
törvény írja elő a kockázatelemzést, amelyet ha lehetséges, 
még a gyártás megtervezése során el kell végezni. Az aláb
biakban erre mutatunk példákat az említett folyóiratszám
ból, amelyeknek tapasztalatait a magyar vegyiparban jól 
lehet hasznosítani.

Biztonsági meggondolások szakaszos (adagos) 
feldolgozási rendszerekben

Veszélyforrások

Biztonságos szakaszos feldolgozórendszerek tervezésénél 
különleges problémák adódnak. így a szakaszos rendszerek 
speciális tulajdonsága, hogy nincs állandósult állapotuk: a 
reaktorban a kémiai összetétel és a fizikai állapot folyama
tosan változik. Ez azt jelenti, hogy nehezebb a rendszer le
hetséges problémáinak diagnosztizálása. A gyakori indítá
sok és leállások is növelik az emberi hibák bekövetkeztének 
és a berendezések meghibásodásának a valószínűségét.

Mivel a szakaszos feldolgozórendszerek általában 
többlépcsős feldolgozó és gyártóüzem részei, igen nagy a 
keresztszennyezés és az emberi hiba kockázata. A szaka
szos feldolgozórendszerek gyakran többféle feldolgozás 
követelményeit hivatottak kielégíteni, nem pedig egy spe
cifikus feldolgozásra optimalizáltak. Hogyan növelhető a 
szakaszos folyamatok biztonsága? Felsorolunk néhány 
szempontot:

-  csökkentsük minimálisra veszélyesanyag-készletün- 
ket, pl. kevésbé veszélyes anyaggal helyettesítsünk;

-  különitsük el a feldolgozási lépéseket. Nagyvolu- 
menű adagnál gyakran biztonságosabb megszakítani 
a folyamatot, és az egyes lépéseket külön reaktorok
ban kivitelezni (ha emiatt nem kell további mérge- 
ző/instabil intermediereket kezelni);

-  a berendezést úgy tervezzük, hogy megfelelően ru
galmas legyen előre nem várt jövőbeli követelmé
nyek kielégítésére, olyan anyagokat használjunk, 
amelyek korrózióállóbbak, vagy magasabb nyomást 
bírnak el;

-  a feldolgozóberendezést úgy kell megtervezni, hogy 
korlátozzuk az emberi vagy műszer/irányítórendszer 
hibából eredő tévedés nagyságát. Alkalmazzunk „fél
szakaszos” eljárást exoterm reakcióknál úgy, hogy a 
reaktánst, a reakcióban való felhasználásával azonos 
sebességgel fokozatosan adagoljuk;

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

-  alapvető a hatékony irányítási rendszer, beleértve a 
modem kezelési eljárásokat, termék-átállással kap
csolatos utasításokat és a műszerezéssel, berendezé
sekkel és eljárásokkal kapcsolatos ellenőrző listákat;

-  a keresztszennyezés potenciális veszélyeinek alapos 
ismerete elengedhetetlen, ezért hatékony tisztítási el
járásokat kell bevezetni;

-  a szakaszos feldolgozás biztonságos működésének 
előfeltétele a kezelők oktatása is.

(A szakaszos műveletek munkabiztonságával kapcso
latban lásd CCPS Guidelines fór Process Safety in Batch 
Reaction Systems. AlChe, New York.)

Két súlyos vegyipari baleset

Két súlyos baleset történt a vegyiparban, a mérettel össze
függő alacsonyabb szakmai színvonal miatt.

Az 1. baleset egy félüzemi laboratóriumban történt, ahol 
a műanyagot hosszú, folyamatos csíkban öntik, aztán egy 
gépbe engedik, amely kis darabokra tördeli. Időről időre a 
kezelőnek le kell emelnie a gép tetejét, kivenni egy rácsot és 
megtisztítani. Az áram lekapcsolása után a gép fél perc múl
va áll le. Esetünkben a kezelő kikapcsolta az áramot, majd 
leemelte a fedelet. Ezt azért tudta megtenni, mert az eredeti
leg felszerelt lakatok elrozsdásodtak és szétestek. A kezelő 
elcsúszott a vizes és a termékkel szennyezett padlózaton, a 
bal karja hozzáért a még mozgó géphez, súlyos sérüléseket 
szenvedett. Az a szervezet, ahol ez a baleset előfordult, azt 
állította, hogy az üzemeiben nincs mechanikai veszély, nem 
fordított elegendő figyelmet a néhány meglévő veszélyre. 
Ebben az esetben a védőburkolatot össze kellett volna kap
csolni az áramellátással, és időzárral ellátni, hogy a fedelet 
addig ne lehessen leemelni, amíg a gép le nem állt.

A 2. baleset baleset olyan üzemben történt, ahol szilárd 
anyagot adagolnak reaktorba, meleg oldószerbe. A reaktor 
egy épületen belül van. Felemelik az adagolónyílás fede
lét, és a szilárd anyagot betöltik. Az anyagot nem vizsgál
ták a szokásos analitikai eljárásokkal. Az összetétele más 
volt, mint addig, emiatt nem várt reakció következett be: a 
reaktor a szokásosnál jobban felmelegedett, nagy mennyi
ségű oldószergőz szabadult ki, és megölte a kezelőt. Rosz- 
szul tervezték meg a szellőzőrendszert, és nem tartották 
karban megfelelően. A vállalatnál általában nem végeztek 
semmilyen műveletet nyitott adagolónyílásnál gyúlékony 
vagy mérgező gőzök jelenlétében. Néha kellett szilárd 
anyagot adagolni oldószert tartalmazó reaktorba, ezekben 
az esetekben megfelelő óvintézkedéseket kellett tenni an
nak megakadályozására, hogy gyúlékony vagy mérgező 
koncentrációjú gőz kerüljön a kezelő közelébe.
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Mindkét eset azt mutatja, hogy súlyos balesetek nem
csak nagyüzemben fordulhatnak elő. Minden üzemben 
magas színvonalat kell tartani, bár a módszerek eltérőek le
hetnek. Ha a szomszéd üzemben 100 tonna, nálunk csak 1 
tonna gyúlékony folyadék van, az utóbbi is eredményezhet 
nagyon veszélyes tüzet.

A továbbiakban a vegyipar biztonsági szempontjait is
merhetjük meg szilárdanyagok kézi adagolásakor és az 
exoterm reakciók vezetésekor.

Szilárd anyagok kézi adagolása kémiai reaktorba
Veszélyforrások

A biztonsági problémák nagyjából három kategóriába 
oszthatók:

-  a beadagolandó anyaggal kapcsolatos problémák,
-  a reaktor tartalmával kapcsolatos problémák, és
-  a reaktor tartalma és a beadagolandó anyag közötti 

kölcsönhatásból keletkező problémák.
Szilárd anyagok mozgatásával járó műveletek porfelhő 

keletkezésével járhatnak. Ha zsákból vagy reaktorból ada
golunk a reaktorba, a porfelhő közvetlen veszteséget okoz. 
A porfelhő veszélyes, mert lehet:

-  mérgező, mint pl. bioaktív anyagok rovarirtó-gyártásnál,
-  korrózív, pl. a szilárd szulfonsav, amely súlyosan ká

rosíthatja a torkot, a légcsövet és a tüdőt,
-  gyúlékony, és belobbanva robbanást okozhat.
A fenti veszélyeken kívül a helytelen csomagolási mód 

(pl. a 25 kg-os zsák) is sérülést okozhat.
A veszélyek második kategóriája a kémiai reaktor tar

talma által keltett veszély, nagyon hasonló az előzőhöz. 
Normális körülmények között a reaktor tartalma teljes 
mértékben a reaktoron belül marad. Ha a reaktor nyílását 
kinyitják, a tartalom kiszökhet, és a kezelő káros hatású 
vagy gyúlékony gőzöknek lehet kitéve. A szilárd anyagot 
a tiszta reaktorba lehetne tölteni, és a reaktortöltet maradé
kát utána betölteni a lezárt reaktorba.

A veszélyek harmadik kategóriája azért keletkezik, 
mert a reaktorokba való betöltések gyakran kémiai reakci
ókat okoznak: igy ha nem megfelelő az adagolási sebesség, 
vagy nem megfelelő anyagot használnak, a kezelő a nyitott 
nyíláson keresztül teljes erővel szembe kaphatja a kilövel
lést. A tervezőknek arra is oda kell figyelniük, hogy a szi
lárd anyagot (és később a terméket) körültekintően kell ke
zelni a betöltéskor, pl. higroszkópikus és levegőn 
oxidálódó anyag esetén.

A munkabiztonság legjobb hagyományai szerint a fo
lyamattervezőknek meg kell próbálniuk a szilárd anyag 
betöltés elkerülését a nyersanyagnak oldatként való be
szerzésével, vagy a szilárd anyag reaktorbeli előoldásával.

Ha a szilárd anyag nem váltható ki, akkor a folyamat
tervezőknek tekintetbe kell venniük a szilárd anyag tulaj
donságait és a reaktor tartalma okozta esetleges veszélye
ket töltéskor. Az esetleges reaktortartalomba beletartozik a 
kívánatos reaktortartalom és bármi, ami a helytelen folya
matvitelből eredhet, pl. túl sok vagy túl kevés reagens.

* Health and Safety Executive - Munkaegészségügyi és -Biztonsági Felügyelet
(Nagy-Britannia)
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Kis kockázatot érhetünk el, ha a szilárd anyagot zárt 
tölcséren keresztül töltik be, amely akár még saját füstel
szívó rendszerébe is illeszkedhet. Ezek a tölcsérek biztosít
ják, hogy a reaktor tartalma bennmarad, vagy mindenkor 
megfelelően befolyásolható. Kis tölcsérvolumeneket lehet 
használni, hogy korlátozzuk az adagolási sebességet. Egy 
másik lehetséges megoldás inért mechanikus zsák-fűré
szek és szállítószalag-rendszerek használata a szilárd 
anyag betöltésére; így a kezelők nem kerülnek közvetlen 
kapcsolatba sem a szilárd anyaggal, sem a reaktor tartal
mával. Ezek a megoldások nagyon drágák lehetnek.

Két példa a fentiek illusztrálására

Mialatt kézi erővel ürítették az oxálsavat a polietilénnel 
bélelt polipropilénből szövött zsákból a reaktorba annak 
töltőnyílásán keresztül, lobbanás történt, és a reaktorból 
szúróláng lövellt ki. A kezelő karjai, mellkasa és arca meg
égett. A baleset vizsgálata feltárta, hogy a lobbanás legva
lószínűbb oka elektrosztatikus szikra lehetett. A töltést az 
oxálsav ürítése idézte elő a kompozit műanyag zsákból. 
Kezeléskor a reaktor lobbanáspont feletti gyúlékony folya
dékokat tartalmazhatott. A vállalat új töltési rendszert léte
sített, amelyben az oxálsavat nem közvetlenül töltik a re
aktorba, hanem földelt csigás szállítószalagon keresztül.

Nátrium-laktát-oldat gyártásakor szilárd nátrium-hidro- 
xidot adagoltak kézi erővel nyitott töltőnyíláson keresztül 
50 kg-os adagokban 15 órán keresztül vizes tejsavhoz egy
6,8 m 3-es acél reaktorba. A baleset napján a 30 zsákból 
13-at már beadagoltak 1,75 órán belül, amikor a keverék ki- 
fföccsent. A vizsgálat feltárta, hogy a nátrium-hidroxidot 
túl gyorsan adagolták, és mivel a reaktor hűtőkapacitása 
nem volt elég nagy ahhoz, hogy ezzel megbirkózzon.

Exoterm megfutás m egelőzése é s  ellenőrzése
A jelenség gyakorisága és veszélyessége

Évente 10-20 olyan balesetet jelentenek a HSE*-nek, ame
lyekben exoterm megfutás fordul elő. Az ilyen balesetek 
következményei a kisebb folyamatleállástól robbanásig 
terjedhetnek, amelyet forró mérgező vagy gyúlékony 
anyagok kilövellése, másodlagos tüzek vagy robbanások 
eshetősége kísérhet. Előállhat súlyos sérülések veszélye, 
még a kezelők és az ott tartózkodók halála is, és a környe
zet is kárt szenvedhet. A legjobb esetben a megfutás a ter
melés veszteségét és megszakadását okozza. A legrosz- 
szabb esetben nagy baleset potenciálját hordozza, ahogy az 
Sevesoban és Bhopalban megmutatkozott.

Az alábbiakban a HSE javaslatait és véleményét ismer
tetjük arra vonatkozóan, hogyan kell értékelni a reakció 
veszélyeit, és milyen óvintézkedéseket kell tenni a megfü- 
tás megelőzésére, vagy ha ezt nem lehet elérni, akkor a kö
vetkezmények enyhítésére, a jelenlegi brit jogszabályok 
fényében.

1986 és 1998 között a HSE-nek több mint kétszáz, 
exoterm megfutással járó balesetet jelentettek be, főleg 
szakaszos és félszakaszos reaktorokban. Ezeknek a balese
teknek az elemzése a táblázatbeli okokat mutatta.
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Mint más korábbi eseteknél, ezeknél a baleseteknél is 
alapvetően szükséges annak biztosítása, hogy a reakció 
veszélyeit megfelelően értékeljék, továbbá szükség van 
jobban megtervezett és karbantartott irányító és biztonsá
gi támogatórendszerekre, megfelelő eljárásokra és kép
zésre.

A legtöbb balesetet veszélyes előfordulásként jelentet
ték, ami azt jelenti, hogy súlyos sérülés ugyan nem követ
kezett be, de potenciálisan bekövetkezhetett volna.

Biztonságértékelés

A munkatevékenységek kockázatainak értékelését és irá
nyításukra megfelelő és hatékony intézkedéseket a 
„MHSWR -  A Munkaegészségügy és -biztonság irányítá
sának szabályai 1999” írja elő, a vonatkozó AU irányelv 
alkalmazásaként. Ezek a szabályok az ugyanilyen elneve
zésű 1992-es előírások korszerűsítései. Az „MHSWR” 4. 
szabálya megadja a kockázatmegelőzés általános elveit, 
amelyek az eleve biztonságosabb tervezést is magukban 
foglalják. Specifikusabban az új vegyianyag irányelv a kö
vetkező intézkedések szükségességét írja elő prioritási sor
rendben:

-  kémiailag instabil anyagok jelenlétének megakadá
lyozása,

-  el kell kerülni olyan körülmények kialakulását, ame
lyek kárhoz vezethetnek kémiailag instabil anyagok 
vagy keverékek jelenlétében,

-  enyhíteni kell a káros fizikai hatásokat megfütás esetén.
A kémiai reakció vezetése során a munka rendszerint

több szakaszban folyik, amelyek között a szünetet gyakran 
technikai vagy gazdasági okok alapján választják meg. 
A biztonságos működés érdekében azonban fontos, hogy 
teljes mértékű biztonságértékelést végezzenek minden 
egyes szakaszban, hogy a megfelelő óvintézkedéseket meg 
lehessen tenni. Ennek az értékelésnek a terjedelme az azo
nosított veszélyek nagyságától és a reakciórendszer komp
lexitásától függ.

Egy tipikus biztonságértékelés magában foglalja:
-  a folyamat, a működési feltételek és a berendezés 

meghatározását,
-  a veszélyek azonosítását és értékelését,
-  a biztonsági intézkedések kiválasztását és specifiká

lását,
-  annak megfontolását, hogyan alkalmazzak a bizton

sági intézkedéseket.
Az értékelésnek struktúráknak és módszeresnek kell 

lennie, az összes potenciális veszélyt és okait vizsgálni

kell. Alapvető, hogy az összes 
előre látható (vagy belátható) 
hiba-variációt áttekintsék, és 
ez persze magában foglalja a 
kezelő tévedésének eshetősé
gét is. Ahogy a folyamatterv 
alakul, norm álisan szükség 
lesz a formális veszélyazono
sítási technikák alkalmazásá
ra, ilyen pl. a HAZOP vagy a 
hibafa-elemzés. Szinte minden 

esetben, a legegyszerűbbeket kivéve, készüljenek jegyző
könyvek az ellenőrzés segítésére és a jövőbeli értékelések 
céljából, pl. az üzem átépitésekor.

Az exoterm reakciók különleges problémákat okoznak 
a hő hatására induló bomlások, öngyorsuló exoterm reak
ciók vagy a gyors gázképződés lehetősége miatt, amelyek 
az endoterm, és a hősemleges reakciókat is kísérhetik. 
Ezért alapvetően szükséges, hogy ahol exoterm megfutás 
lehetséges, ott az általános biztonság-értékelés részeként 
reakcióveszély értékelést végezzenek.

Reakció veszély értékelés

Nagymértékben növekedett a reakció-veszélyértékelés is
meretanyaga az utóbbi 20 évben. Ma már számos hasznos 
kiadvány létezik erről a témáról. Ezen túl sok vállalat kifino
mult és hatékony megelőzési és irányítási eljárásokat, mód
szereket dolgozott ki a reakcióveszélyek értékelésére, Ahol 
ilyen eljárásokat alkalmaznak, észrevehetően, néha feltűnő
en csökkent a balesetek száma. Több kalorimetrikus mód
szer is használható a feldolgozási folyamatok hatékonyságá
nak növelésére. Az értékeléseket technikailag kompetens 
személyek végezzék, akiknek vannak tapasztalataik a kémi
ai reakciók veszélyeiről. Általánosságban azt javasolják, 
hogy az értékelők függetlenül működjenek, hogy elkerüljük 
a konfliktusokat a biztonság és a tennelés között. Ez azon
ban nem zárhatja ki a jó  kommunikáció szükségességét: 
alapvetően fontos, hogy az értékelőknek világos képük le
gyen a működési feltételek elképzelt tartományáról, az eset
leges folyamat-eltérésekről, a felhasznált anyagokról stb., 
hogy világos visszacsatolást adhassanak azokról a feltéte
lekről (pl. hőmérsékletekről), amelyeket kerülni kell.

A reakcióveszélyek meghatározásához szükséges infor
mációk:

-  a nyersanyagok, termékek és melléktermékek hőle
bomlási tulajdonságai,

-  előfordulhat-e exoterm megfutás,
-  a reakcióban keletkező hőmérséklet és gáz normál se

bessége és teljes mennyisége.
A reakcióveszélyek értékeléséhez előzetes információt 

a durva termokémiai számításokból és irodalomkutatásból 
lehet szerezni. Ezeknek a technikáknak a használatához 
azonban gondosság kell. Félrevezetőek lehetnek a termo
kémiai számítások, különösen ahol váratlan halmazálla
pot-változások, oldódási hatások vagy mellékreakciók for
dulnak elő, az irodalomkutatás pedig lehet, hogy nem 
eléggé átfogó. Ezeket jó  kiindulópontoknak tekintik, de
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legtöbbször bizonyos mértékű kísérletezésre van szükség a 
nagyvolumenű termelés beindítása előtt.

További hasznos előzetes információt lehet szerezni a 
kis mennyiségű szűrővizsgálatokból, ilyen pl. a differenci
ál kalorimetria, a Carius-cső. Ez információt ad a hőle
bomlás, az exoterm megfutás vagy gázképződés eshetősé
géről, a keletkező hő mennyiségéről és sebességéről. Ilyen 
tesztekkel sokféle működési feltétel viszonylag gyorsan 
vizsgálható. Az azonban a fő hátrányuk, hogy ezeknél a 
vizsgálatoknál hőveszteség keletkezhet, és ez a keletkező 
hő alábecsléséhez vezethet. Ez az indításkor kritikus lehet, 
amikor korlátozzák a hőelvezetést. Ezzel kapcsolatban egy 
közkeletű tévedés annak a feltételezése, hogy exoterm 
megfutásnál az indulási hőmérséklet a teljes kapacitással 
működő üzemben ugyanakkora lesz, mint amennyit az át
világítási próbában meghatároztak (valójában a teljes ka
pacitásnál sokkal alacsonyabb lehet). Problémák lehetnek 
annak biztosításával is, hogy a próbáknál használt kis min
ták reprezentatívak legyenek az ömlesztett anyagra nézve.

Ahol jelentősek a reakcióveszélyek és pontos adatokra 
van szükség, ott kifinomultabb tesztmódszereket kell hasz
nálni, ilyen pl. az:

-  adiabatikus kaloriméter: ezt a reakciók és az anyagok 
megfutási potenciáljának a vizsgálatára használják. 
Az adiabatikus vizsgálatok megadják a reakciósebes
ség „legrosszabb esetre szóló” értékelését, minimális 
hőveszteségnél;

-  specifikus mérések, pl. a lefúvató rendszer méretezé
sének mérési adatai;

-  izotermikus kaloriméter, a reakciókinetika, reakcióhő 
keletkezési sebesség meghatározására.

Sok vállalat lehet abban a helyzetben, hogy önmaguk
nak nincsenek ilyen értékelésekre alkalmas berendezéseik. 
A reakciók veszélyértékelő szakértői és a megfelelő beren
dezések drágák, és esetleg nem is alkalmazhatóak. Jó köz
benső megközelítés a kezdeti irodalomkutatás és a házilag 
kivitelezhető szűrővizsgálatok, és a kifinomultabb vizsgá
latoknak külső szakértőkkel való elvégeztetése. Ez a válla
latnak elegendő rugalmasságot biztosít annak eldöntésére, 
tovább akar-e haladni a folyamattal, esetleg változtatni 
akar-e rajta, m ielőtt tovább viszi a veszélyértékelést. 
Ez azt is jelenti, hogy maga a vállalat jobban részt tud ven
ni a feldolgozás veszélyértékelésében, ami alapvető köve
telmény, ha biztonságos feldolgozást és munkarendszert 
akarunk kialakítani és fenntartani.

A HSE nem írja elő, milyen irányítási intézkedéseket 
kell használni az exoterm megfutás megelőzésére. A mű
ködtető vállalatnak kell kiválasztania a megfelelő bizton
ságbázist. Ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha a fő veszé
lyeket beazonosították és kiértékelték.

Ahol az józanul alkalmazható, ott a HSE azt javasolja, 
hogy a veszélyeket hárítsák el, vagy hatásaikat csökkent
sék az eleve biztonságosabb tervezéssel. Sok vállalat alkal
mazza ezt a megközelítést sikerrel:

-  kerülik a veszélyes nyersanyagokat, intermediereket 
(helyettesítéssel),

-  minimálisra csökkentik a veszélyes anyag raktárkész
leteket (intenzifikálás),
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-  úgy tervezik meg az üzemet, hogy a megfutáskor ke
letkező legnagyobb nyomást is állja.

A gyakorlatban azonban lehet, hogy kivitelezhetetlen 
az összes veszély kiküszöbölése, és egy működő feldolgo
zási folyamat fenntartása. Ilyen körülmények között to
vábbi biztonsági intézkedésekre lesz szükség. Ezeket 
„megelőző” és „védő” intézkedéscsoportokba sorolhatjuk.

Megelőző és védő intézkedések

A megelőző intézkedések közé tartoznak az érzékelők, ki
oldok, riasztók és irányítási rendszerek alkalmazása és 
egyéb biztonsági intézkedések, amelyek vagy automatiku
sanjavító akcióba kezdenek, vagy lehetővé teszik a manu
ális beavatkozást annak megelőzésére, hogy irányíthatat- 
lan reakció feltételei alakuljanak ki.

A védőintézkedések enyhítik a megfutási reakció kö
vetkezményeit. Önmagukban ritkán használatosak, mivel 
néhány megelőző intézkedés rendszerint jelen van a védő- 
rendszerekre háruló követelmények csökkentésére. Legin
kább a következők tartoznak ide: lefúvatóeszközök, vész
hűtés, reakciógátlás, leürítés, másodlagos elfojtás (pl. 
robbanáselfojtás).

Ezeknek az intézkedéseknek a pontos specifikációja 
függ az elvégzendő reakcióveszély értékeléstől. A megelő
ző intézkedések a biztonságos működési keretfeltételek vi
lágos ismertetését igénylik, a védőintézkedések pedig a re
akciónak a megfutási körülmények melletti részletes 
ismeretét követelik meg.

Egy bizonyos alkalmazáshoz választott konkrét bizton
sági intézkedés-kombináció egy sor tényezőtől függ, még
pedig:

-  mennyire könnyen előzhető meg a megfutás,
-  mik a bekövetkezhető „legrosszabb eset” következ

ményei,
-  mennyire alkalmazhatóak a különböző intézkedések,
-  a biztonsági intézkedések kompatibilitása az üzem 

működésével,
-  a méret.
A biztonsági intézkedéseket hatékony szervezeti eljárá

soknak kell alátámasztaniuk, ilyenek pl. a kezelők szigorú 
kiképzése, instrukciói és felügyelete, a karbantartási és 
sürgősségi eljárások.

ÖSSZEFOGALÁS

Négyesi György: A kémiai folyamattervezésről
A szerző a Loss Prevention Bulletinben megjelent közlemény 
alapján ismerteti a folyamattervezésnek, mint a kockázatelemzés 
egyik eszközének néhány területét és módszerét.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 127 (2002)]

SUMMARY

Gy. Négyesi: About the Chemical Process Planning
On the basis of an article in Loss Prevention Bulletin, the author 
reviews somé ftelds and methods of the process planning as of an 
instrument of risk analysis.
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Biztonság folyamatirányítással (a német út)
NAGY IVÁN*

Az üzembiztonság, a katasztrófavédelem, a munkahelyi 
egészségvédelem kérdéseinek és szabályozásának egyre 
nagyobb figyelmet szentel a vegyi- és gyógyszeripar is, 
aminek egyik jeleként a német NAMUR vegyi és gyógy
szeripari érdekközösség szervezete egymás után jelenteti 
meg a témakörre vonatkozó ajánlásait. A hazai szakembe
rek számára is tanulságos a közismerten alapos, nagy múl
tú és jelentős súlyú német vegyipar ezirányú tevékenysé
gét megismerni. Az MKL biztonságtechnikai cikkei között 
nemrég jelent meg Ördög Adómnak a folyamatirányításra 
is vonatkozó közleménye, így az általános fogalmakkal, 
amelyeket az IEC 61511-1 szabványosít, nem kell részle
tesen foglalkoznunk [3].

Folyamatirányító berendezések é s  biztonság

Az üzemek biztonságának növelésére már régóta alkalmaz
nak vészjelző riasztó rendszereket és önműködően beavatko
zó reteszelő rendszereket a vegyi- és gyógyszeripari, kivált
képpen a kőolaj-feldolgozó és petrolkémiai üzemekben [1].

Az irányítástechnika fejlődése során a 90-es évek ele
jén a NAMUR NE 31 ajánlásban megfogalmazták a folya
matirányító rendszerek szerepét és alkalmazását az üzem- 
biztonság területén, ennek vázlatát mutatja az 1. ábra. 
Ezzel párhuzamosan megjelentek testületi (VDI/VDE) és 
állami szabványok. Szűkebb területre vonatkozó ajánlások 
is születtek, így pl. az NE 32 az információtárolás bizton
ságára vonatkozik, feszültségkimaradás esetén. Ez utóbbi 
már előrevetítette a mikroprocesszoros rendszerek széles
körű alkalmazásából eredő problémák árnyékát; 2001-ben 
meg is jelent az NE 79 ajánlás, amely a mikroprocesszoro
kat alkalmazó biztonságtechnikai műszerek-automatikák 
követelményrendszerével foglalkozik. M inthogy ez az 
ajánlás jól tükrözi az e téren jelentkező problémákat, erre 
még visszatérünk.

A folyamatirányító berendezésekben azonban a mikro
processzorok nem csak biztonsági célokat szolgálnak, 
ezért minden ilyenirányú felsőszintű szabályozást is figye
lembe kell venni. Elsősorban az EU irányelveket kell fi
gyelni, mert ezek rövidesen hazánkban is hatályosak lesz-

1. ábra. A folyamatirányító rendszer (FIR) részeinek működési vázlata 
Az 1. mezőben ábrázolt görbe a megengedett eltérésen nem lép túl. A figyelőberendezés elegendő.

Önműködő, vagy a jelzéssel kiváltott kézi beavatkozás hatására a mért jellemző visszatér a jó  tartományba.
A 2. mezőben látható, hogy az üzemi jellemző a tiltott zóna határát elérte. Minthogy egyéb biztonsági berendezés is van (pl. biztonsági szelep, 

hasadótárcsa, gyorszár), a FIR berendezés, amely az eltérést jelzi vagy korlátozza, felügyclőbcrcndczésnek minősül.
A 3. mezőben látható, hogy a FIR berendezés megakadályozta az üzemi jellemzőnek a tiltott tartományba emelkedését.

Ezt tehát védőberendezésnek nevezik (SIS).

* 1113 Budapest, Vincellér u. 26/B
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nek és törvényekkel, szabályrendeletekkel kötelező ér
vényt nyernek. Itt is érdemes a NAMUR ajánlásokat meg
említeni, amelyek közül egyik pl. a nyomástartó edények 
EU előírásának hatását elemzi a szabályozó szelepekre és 
műszerekre (NE 80), másik a robbanásveszélyességre vo
natkozó előírások honosítására tesz javaslatot. Hasonló
képpen érinti a folyamatirányító rendszereket a képernyős 
munkahelyek kialakítására vonatkozó -  ma már nálunk is 
meglévő -  szabályozás, amelyhez részletes szakmai útmu
tatót is kiadtak (NA 75). A folyamatirányító berendezések 
kétszeresen kapcsolódnak a biztonságtechnikához, egy
részt az üzem biztonságát szolgálják, másrészt önmaguk
nak is meg kell felelni a biztonságtechnikai előírásoknak.

Itt kell még megemlíteni azt az integrálódási folyama
tot is, amely vertikálisan és horizontálisan is előrehalad a 
gyárakon belül (és kívül), ennek fontos eleme a folyamat- 
irányítórendszer (FIR), amelynek korszerű változatai rész
ben már tartalmazzák az egész vállalatot átfogó vertikális 
irányítási rendszer elemeit és csatlakozási rendszerét. Ho
rizontálisan pedig meg kell feleljen az újrafogalmazott mi
nőségirányítás (ISO 9000:2000), környezetvédelem (ISO 
14000) és munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
(OSHA, BS 8800) követelményeinek. Közismert, hogy 
számos szoftver készült és készül világszerte az integrál- 
hatóság ígéretével, esetenként a biztonsági követelmények 
kielégítését is hirdetve (EH&S), de a helyzet rendeződésé
re még egy ideig várni kell.

Mikroprocesszoros rendszerek

A számitástechnika előretörésével a műszer-automatika 
ipar és így az irányítástechnika gyakorlatilag csak villa
mos, ezen belül főként digitális elven működő eszközöket 
használ. A pneumatika és hidraulika egyes területeken 
megmaradt, de eszközeik irányításához már nagyobbrészt 
mikroprocesszorokat alkalmaznak a berendezésgyártók. 
A programozható vezérlők alkalmazása során már koráb
ban kialakultak különleges biztonságtechnikai előírások, 
hatósági ellenőrzés kötelezettsége a tüzelőberendezések 
területén, végül ezek a kérdések az IEC 61508-ben kerül
tek részletesen és egységesen szabályozásra. A szigorú és 
egyben költséges szabályokat azonban az összes biztonsá
got is érintő helyen gazdaságossági okokból nem célszerű 
alkalm azni. Ezen felül a mikroprocesszoros eszközök 
meghibásodása nem számítható ki és teljes ellenőrzésük 
gazdaságossági okból nem járható út. A német vegyipar
ban az a régen jól bevált szokás, hogy csak huzamos ide
ig tartó tapasztalattal bevált eszközöket használnak új be
ruházásaiknál, ma már nem tartható, mert a gyorsan 
változó, egyre fejlettebb típusok olyan gyorsan kiszorítják 
a régebbieket a piacról, hogy a bevált típust már nem le
het többé beszerezni. A szoftver oldal más okok miatt 
ugyan, de szintén nem marad állandó. Ez a helyzet kész
tette a vegyipari szakembereket a hivatkozott NE 79 aján
lás elkészítésére, hogy az átmeneti időszakot áthidalják és 
az új szabványokra (pl. IEC 61511 tervezet) felkészülhes
senek.
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Követelményosztályok

A biztonsági követelmények pontos meghatározására 
és az adott üzem működésének és veszélyességének a 
megítélésére van szükség ahhoz, hogy a megfelelő mű
szert, védelmi berendezést gondosan ki lehessen választa
ni. A robbanásveszélyes anyagokat feldolgozó üzemegy
ségeknél az eljárás régóta szabályozott, ha jelenleg vannak 
is kisebb módosítások, ezek egyrészt az üzem besorolásá
ra, másrészt az alkalmazható műszerautomatika gyártmá
nyok pontos meghatározására, egységes megjelölésére, el
lenőrzésére stb. vonatkoznak. Általános üzemi, ezen belül 
vegyi- és gyógyszeripari követelményosztályok tekinteté
ben azonban csak most van kialakulóban az egységes sza
bályozás. A bevezetőben említett NE 31 csak két kockáza
ti osztályt különböztet meg, de a vonatkozó német 
szabvány nyolc követelményosztályt (AK) határoz meg. 
A nemzetközi IEC szabvány ill. szabványtervezet négy 
biztonsági követelményosztályt határoz meg és ezzel szá
mol az ajánlás is, különböző feltételeket szabva a szállítók, 
tanácsokat adva az alkalmazók részére. A részletekre nem 
térve ki, az osztályba soroláshoz szükséges kockázatelem
zésre érdemes a figyelmet felhívni.

Kockázatelemzés

Az üzemi rendszerek meghibásodása, kezelői vagy irányí
tóberendezési hibák miatt veszélyek, károk, balesetek és 
katasztrófák következhetnek be és ezek megakadályozásá
hoz adnak segítséget a különböző kockázatelemzési’ mód
szerek. Jelenleg tucatnyi, nagyrészt nemzetközi szabvá
nyokban is közölt kockázatelemzési eljárás, módszer 
ismeretes, kérdés, hogy mikor melyiket kell, vagy célszerű 
alkalmazni. A korábbi követelményosztályok meghatáro
zásánál általában kvalitatív szöveges táblázatokat közöl
tek, amelyekben a veszélyre vonatkozólag „elviselhető 
kockázat”, „ártalmas”, „nagyon valószínűtlen” és hasonló 
kitételek szerepeltek, de az új szabványok már számszerű 
értékekkel határozzák meg az egyes osztályok terjedelmét. 
Az NE 93 ajánlást az új helyzetre való felkészülés céljából 
készítették el, bevezetőjében a következőket olvashatjuk: 
„Azokkal az iparágakkal szemben, amelyeknél a FIR 
védőberendezések összehasonlítható alkalmazási körül
mények között működnek, mint a petrolkémiai és atom
energiaipar vagy az off-shore berendezések, a vegy- és 
gyógyszeripar technológiai üzemeiben számszerű bizonyí
tás nem lehetséges, mert a rendkívül különböző működési 
feltételek miatt nem lehet megbízható kiesési adatokat fel
mutatni az FI berendezések egyedi komponenseiről”.

Fenti okok miatt kidolgoztak egy statisztikai módszert 
és hozzá egy kérdőivet és ennek alapján kívánják az ada
tok feldolgozása után az összesített eredményeket közzé
tenni [4]. A kockázatelemzés egy-egy üzemre vonatkozó
lag természetesen nem a műszerautomatika szakértők 
feladata, a veszélyességet a technológiában jártas bizton
ságtechnikai képzettséggel bíró szakembereknek kell meg
becsülni, hogy a megfelelő műszer, berendezés, módszer 
megválasztható és beépíthető legyen. Itt érdemes megje
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gyezni, hogy a korszerű FI rendszerekhez általában diag
nosztikai rendszer is tartozik, vagy illeszthető, ami a meg
hibásodások előtt adhat kockázatcsökkentő figyelmezte
tést [2]. A mikroprocesszoros, intelligens műszerek 
öndiagnózist is végeznek.

Mérési hely- és műszerválasztás

Folyamatirányító berendezések tervezésénél az első lépé
sek közé tartozik a mérési helyek és műszerek kijelölése a 
folyamatábrán, hogy a műszerezési folyamatábrát el lehes
sen készíteni. A kiválasztási szempontok között elsőként a 
személyi és anyagi védelem, a biztonság szempontja sze
repel. A műszereket, mérési és beavatkozási helyeket 
szabványos jelképrendszerrel szokás jelölni, de az újabb és 
egyre szigorúbb szabályozások miatt ezt ki kell egészíteni 
további megjelölésekkel. így például a gyógyszeripari 
üzemekben megkövetelt GMP előírások (melyek lényegi
leg biztonsági célúak) betarthatóságára kell ügyelni. 
Az automatizált gyártásra kidolgozott GAMP (Good Auto- 
mated Manufacturing Practice) irányelv négy csoportot 
különböztet meg, ezek rendre

1. termék-kritikus műszer (pl. hatóságilag előírt értéket 
mér, vagy befolyásolhat),

2 . gyártási eljárás (folyamat) kritikus műszer (pl. adott 
anyagok kitermelését, a folyamat hatásfokát befolyá
solhatja),

3. üzembiztonság-kritikus műszer (pl. nyomáshatároló, 
lefúvató),

4. nem kritikus műszer (kiértékelés alapján, döntéssel 
minősíthető).

A tervezés során minden mérőhelynél meg kellene je 
lölni, hogy melyik csoportba tartozik és a mért adatok mi
lyen feldolgozó, tároló rendszerhez kerüljenek. Tudunk 
olyan üzemekről, amelyekben a különböző műszercsopor
tokat más-más szinű bélyeggel jelölik, ami a karbantartók 
számára is fontos lehet. A validálásnál fontos szerepet be
töltő értékeket mérő-szabályozó eszközök is megjelölen- 
dők lehetnek. A biztonságtechnikai jellegű adatgyűjtésre 
tág lehetőség nyílik, ha a tervezés során ezt előirányozzák. 
A statisztikai adatgyűjtéstől a vészjelzések kombinatív ke
zeléséig, diagnosztizálásig számos lehetőség van, nagy
részt előre gyártott programok segítségével. Az adatátvitel 
biztonságával szemben támasztott különleges követelmé
nyek kielégítésére többféle ún. MOON rendszerek (2 a
3-ból, 1 a 2-ből) alkalmazhatók.

Biztonságról lévén szó, megemlíthető az illetéktelen 
hozzáférés, vagy behatolás elleni védelem kérdése is. Ide 
tartozik a GMP szabályozásnál bevezetett elektronikus 
aláírás kérdésköre is. E kérdések tárgyalása azonban már 
kívül esik e közlemény keretein.

Összefoglaló javaslatok a hazai vegyi- 
és gyógyszeripar szakértőinek

-  Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az egyre 
szigorúbb követelményeket támasztó nemzetközi di

rektívákat, szabályzatokat és szabványokat;
-  a biztonságtechnika és a folyamatirányítás területén 

elgondolt fejlesztéseket célszerű már az elvi tervek 
készítésénél egyeztetni;

-  a kockázatelemzés választott módszerét és magyar 
nyelvű fogalmait érdemes szakértői körben egyeztet
ni és széles körben ismertetni;

- a  FI rendszerek karbantartásának, kalibrálásának és 
validálásának gazdaságosabbá és hatékonyabbá téte
lére célszerű a mérőhelyek és műszerek kritikusságá- 
nak minősítése, egységesítése és a megbízhatósági 
adatok rendszeres gyűjtése és kiértékelése gyári és 
iparági keretek között;

-  az MSZT illetékes bizottságaiban célszerű az új szab
ványok honosítását szorgalmazni és a magyar szakki
fejezéseket széleskörűen egyeztetni.

AK
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SIS Safety Instrumented System (IEC 61511)

[1] Nagy Iván:

IRODALOM

Introduction to Chemical Process Instrumentation. Else-
vier, Akadémia K. Budapest 1992.

[2] Nagy Jván: Folyamatirányító berendezések és diagnosztika. Magy.
Kém. Lapja, 53, 344 (1998)

[3] Ördög Adóm: Új törvények + új szabványok = többlctbiztonság.
Magy. Kém. Lapja 56, 405 (2001)

[4] Netter, Pirmin.Pragmatische Vorgehensadwcisc zur Umsetzung der
quantitativen Anforderungen aus IEC 61511 atp. 9/2001.

NAMUR ajánlások iwww.namur.de)

NE 31 Anlagensicherung mit Mitteln der Prozessleit
technik.

NE 32 Sicherung der Inform ationsspeicherung bei 
Spannungsausfall bei Feld-und Leitgeräten mit 
Mikroprozessoren.

NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Aus
fallinformation von digitalen Messumformern.

NE 79 Mikroprozessorbestückte Geräte in der Anlagen
sicherung.

NE 80 Anwendung der D ruckgeräte-Richtlinie auf 
PLT-Geräte.

NE 93 Nachweis der sicherheitstechnischen Zuverläs
sigkeit von PLT-Schutzeinrichtungen.

NAMUR munkalap: NA 75 Képernyős munkahelyek sajá
tosságai vezénylőpultoknál.

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 133



Szabványok, szabályzatok

MSZ EN 954-1: 1999. Gépek biztonsága. Vezérlőrendsze
rek biztonságával összefüggő szerkezeti 
részek.

IEC 61508 Functional Safety of electrical / electro
nic / programmable electronic safety rela
ted systems.

ÖSSZEFOGLALÁS

Nagy Iván: Biztonság folyamatirányítással (a német út)

A vegyipari és gyógyszeripari gyárak biztonságos üzemeltetésé
nek fontos eszköze a folyamatirányító rendszer. A biztonsági 
műszerezésnél is előtérbe került mikroprocesszoros rendszerek 
és az új biztonsági szabványok és szabályozások összeegyezteté
se nem problémamentes. A szükséges intézkedések és megoldá
sok kérdését a német NAMUR ajánlások segítségével elemzi a 
közlemény. Összefoglalásul ajánlásokat fogalmaz meg a hazai 
vegyi- és gyógyszeripari szakemberek számára.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 131 (2002)]

IEC 61511 D Functional Safety: Safety instrumented 
systems for the process industry.

DIN V 19250 Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen 
für MSR Schutz-einrichtungen. 

VDI/VDE 2180 Sicherung von Anlagen der Verfahrens
technik mit Mitteln der Prozessleittech
nik, Dez. 1998.

Irodalomgyűjtés lezárva: 2001. november 

SUMMARY

I. Nagy: Safety through Process Control (the NAMUR Way)

The new and strict requirements of the international safety stan
dards have to be met by safety instrumented systems (SIS's). The 
problems arising from microprocessor equipped devices and the 
requirements of the new standards are discussed by following the 
German NAMUR recommendations. Finally a series of recom
mendations is presented for the experts of the Hungarian chemi
cal and pharmaceutical industry.

Kockázatcsökkentés és irányítástechnika I.
BREZNAY GÁBOR’

Az ipari katasztrófák megelőzésének egyre fontosabb esz
közévé válik az irányítástechnika, ezen belül is a biztonsá
gi jelző-, reteszelő- és vészleállító rendszerek. Ezen rend
szerek jellem zője, hogy a technológiai folyamatok 
irányításában nem vesznek részt, csak felügyelik azokat és 
valamilyen kritikus szélsőérték elérésekor elhárító, meg
előző beavatkozást végeznek (leállít, leürít, eláraszt stb.). 
A katasztrófa megelőzési és elhárítási hierarchiában ez az 
utolsó szint, amely ellenőrzött és irányított módon fejti ki 
megelőző tevékenységét, így ezek megbízhatósága egyre 
fontosabbá válik.

Az elmúlt 20 évben az irányítástechnika rohamos fejlő
dése során az elektronikus és programozható eszközök 
(DCS-ek és PLC-k) rohamos elterjedése mind több eset
ben vetette föl azok megbízhatóságának kérdését, az irá
nyítási feladatok osztályozásának szükségességét, így kü
lön szakterület alakult ki, amely ezen rendszerek 
megbízhatóságával foglalkozik. Ennek megfelelően kiala
kultak a vonatkozó szabványok is, a már EN szabványként 
is elfogadott IEC 61508, és a közeljövőben elfogadásra ke
rülő IEC 61511.

Ahhoz, hogy a szabvány célját és alkalmazásának lé
nyegét megértsük, meg kell ismerkednünk néhány alapfo
galommal.

Technológiai kockázat é s  kockázatcsökkentés

A szabvány és a mérnöki gyakorlat értelmezése szerint a 
védelmi rendszerek feladata a kockázat csökkentése.

* Honeywell Szabályozástechnikai Kft., Budapest

mkl

Az 1. ábra szerint az üzemelő technológiák a normál 
folyamatirányító rendszer és a kezelőszemélyzet által fel
ügyelt normál üzemmenet alatt egy adott -  számszerűsít
hető -  kockázati tényezővel rendelkeznek. Ezt nevezzük 
technológiai kockázatnak, vagy rövidítve EUC-nek 
(Equipment Under Control).

Ezzel szemben az ún. elfogadott kockázat az a kockáza
ti szint, amelyet a társadalom elfogadhatónak tart, és ennek 
következtében törvényben vagy szabványban megjelenik. 
A védelmi rendszerek feladata a kettő közötti űr áthidalá
sa, amely jellemzően az alábbi eszközökkel oldható meg:

-  külső kockázatcsökkentő eszközök (pl. leürítők, tűz
falak stb.),

-  reteszelő rendszerek,
-  egyéb eszközök (biztonsági szelepek, hasadó tárcsák 

stb.).
Mivel mind a technológiai kockázat, mind az elfogadott 

kockázat számszerűsített érték, így a kettő közötti híd is 
számszerűsíthető, amelyet a reteszelő rendszerek esetében 
kockázatcsökkentési tényezőnek nevezünk, és az angol 
„Risk Reduction Factor” nyomán RRF-nek rövidítünk.

Mielőtt rátérnénk a kockázatcsökkentési tényező meg
határozási módszereire, meg kell ismerkedni egy másik, új 
fogalommal is.

Biztonsági szint

A jelző, reteszelő rendszereknek az a jellemzőjük, hogy 
nonnál üzemmenet alatt csak felügyelnek, de aktív tevé
kenységet nem végeznek -  sokszor igen hosszú időn ke
resztül - ,  így azok üzemképességéről rendkívül nehéz
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Maradó
kockázat

'
Elfogadott
kockázat

—
Technológia

1r L 1

Szükséges kockázatcsökkenés kockázat

Egyéb biztonsági Biztonsági jelző,
eszközök reteszelő és

(pl. biztonsági szelep) vészleállító rendszer
V

Külső kockázat- 
csökkentő eszközök

KOCKAZATCSOKKENTESI TENYEZO 
RRF vagy SIL??

BeavatkozókÉrzékelők Műveleti egység

1. ábra. Kockázatcsökkentés

meggyőződni (pl. egy szabályozókor normál üzemben fo
lyamatosan működik, ha a szelep pl. megszorul és nem 
mozog, azt rögtön észre lehet venni, és intézkedni lehet, 
míg reteszelő szelep esetében nem). Ezért e rendszerek 
megbízhatóságának biztosítására megfelelő eljárást kell 
kidolgozni.

A rendszer megbízhatósága meglehetősen bonyolultan, 
valószínűségszámításon alapuló modellezéssel határozha
tó meg. A leggyakoribb modellezési eljárások az alábbiak:

-  Markov-modell,
-  hibafa analízis (fault tree analysis),
-  megbízhatóság háló (network modelling).
E közlemény terjedelme nem teszi lehetővé, hogy a ma

tematikai részletekbe belemerüljünk, inkább fogadjuk el, 
hogy a számítások eredményeképpen kapott megbízható- 
sági szint tulajdonképpen annak a valószínűsége, hogy az 
rendszer nem hajtja végre a feladatát az adott időpontban, 
más szavakkal a rendszer hibás működésének valószínűsé
ge az adott időpontban (Probability o f Failure on Demand 
= PFD).

A rendszer hibás működési valószínűségének adott idő
tartamra vonatkozó átlaga (PFDavg) adja meg a biztonsági

1. táblázat
A biztonsági szintek

Biztonsági szint
(Safety Integrity Level)

A hibás működés átlagos 
valószínűsége (PFDavg) 

(Average probability of failure to 
perform its design function on demand)

SIL 1 10“1 >PFD> 10"2
SIL 2 10~2>PFD> KT3
SIL 3 10-3 > PFD > 10"4
SIL 4 10^>PFD > 10“5

szintet, amelyet a szabvány négy csoportra oszt SIL 1-től 
SIL4-ig, ahol SIL1 a legenyhébb, és a SIL4 a legszigorúbb 
követelmény (7. táblázat).

A biztonsági szintek

Ha az alábbi képletre tekintünk, akkor érthetővé válik a 
kockázatcsökkentési tényező (RRF) és a hibás működés 
valószínűsége (PFD) közötti összefüggés:

RRF = ——
PFD

Mint már említettük, a hibás működés valószínűsége 
időfüggő PFD(t). Ennek megértését segíti a 2. ábra.

a használati időtől

Az üzembehelyezés pillanatában bizonyos, hogy a 
rendszer üzemképes. Ahogy telik az idő, az üzemképesség 
fokozatosan csökken mindaddig, amig nem ellenőrzik a
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működőképességet, amikor ismét teljesen üzemképessé 
válik (ez esetben az ellenőrzés nem próbát jelent, hanem 
átvizsgálást, feljavítást.). Megállapíthatjuk tehát, hogy a 
reteszelő rendszerek megbízhatósága a beépített anyagok 
minőségén túl nagymértékben függ a két átvizsgálás közt 
eltelt időtől, és ezen időtartam alatti PFD átlaga adja meg 
a SIL osztályt.

Kvantitatív kockázatelemzés 
é s  a SIL meghatározás

A biztonsági irányítási rendszer kialakítása során a tevé
kenységek rendszerezése érdekében vezeti be az IEC 
61508 -  és más szabványok is -  a biztonsági életciklus fo
galmát. A 3. ábrán ennek egyszerűsített változatát láthat
juk.

A biztonsági reteszelő rendszerek szempontjából a SIL 
verifikáció új, a biztonságtechnikában eddig nem alkalma
zott dolgot tartalmaz, ezért közleményünk további részé
ben ezzel foglalkozunk.

A kvantitatív kockázatelemzés során -  ahogy neve is 
mutatja -  a kockázat mértékét számszerűsiteni kell. 
Az ipari katasztrófák elleni védekezés területén a kockáza
tot alapvetően két jellemző kombinációjával mérhetjük:

-  a veszélyes esemény bekövetkezési valószínűsége 
(esemény/év), és

-  következménye (emberi életben, környezetben oko
zott kár).

Mivel 2002-től kezdődően Magyarországon is kötelező 
a fenti kockázatelemzés (ld. 2/2001. (1.17.) Korm. rende
let, 5. sz. melléklet), a továbbiakban gyakorlati példával il
lusztrálva ezt mutatjuk be.

Koncepció

HAZOP

Kvantitatív kockázatelemzés 
SIL meghatározás

Biztonsági specifikációk

Wm

Tervezés, 
építés, üzembehelyezés

■
É Ü

SIL verifikáció

Ciklikus karbantartás 

Bontás

m ám

3. ábra. A biztonsági életciklus

SIL besorolás a gyakorlatban

Vegyük a 4. ábra szerinti köpenyhűtéssel ellátott reaktort, 
amelyben erős hőtermeléssel járó reakció zajlik. A kocká
zatelemzés megállapította, hogy a köpenyhűtés kimaradá
sa „hőmegfutást” okoz, amely a készülék felrobbanását 
eredményezheti. Az üzem biztonságtechnikusai által ké-

A reagens

4. ábra. Köpcnyhűtéscs reaktor védelme
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szített következmény-elemzés szerint a reaktor felrobba
nása esetén az alábbiakkal kell számolni:

-  halálesetek: 5 fő,
-  sérültek: 15 fő.
A reaktort felrobbanás ellen az alábbi védelmi szintek 

védik:
-m a g a s  reaktorhőmérséklet (TSH06) és nyomás 

(PSH04) esetén jelzés az operátornak,
-  hasadó tárcsa (PSE05) a túlnyomás elengedésére.
A reakció megfutásának megakadályozására automati

kus inhibitor-befecskendező rendszer kiépítése javasolt 
nagyon magas (TSHH07) hőmérséklet esetén. Kérdés, mi
lyen SIL osztály szerint kell az inhibitoradagoló rendszert 
megtervezni?

A vállalati szabályozás szerint az elfogadható kockáza
ti tényezőket a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat
A vállalati szabályozás szerint elfogadható 

kockázati tényezők

Az esemény jellege
Elfogadható kockázat 
Ftarget (esemény/év)

Max. egy haláleset várható lx  10“5
Több haláleset várható )x  10“6

A fenti táblázathoz hasonló értékeket találhatunk a ko
rábban már emlitett veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú
lyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (1.17.) 
kormányrendeletben, amely egyúttal kijelöli az értékek be
tartását ellenőrző illetékes hatóságot is.

Fentieken túlmenően a rendelkezésre álló technológiai 
információk a következők:

-  hűtővízszivattyú meghibásodása: 1/75 év
-  hasadótárcsa PFD: 0,0956
-  operátori hibaarány (nemzetközi adat): 0,1

A fenti információk alapján védelmiszint-elemzés 
(LOPA: Layer O f Protection Analysis) segítségével kapjuk 
meg várható üzemi kockázatot (5. ábra).

Kiváltó ok Védelmi szintek Következmény

Hűtővíz-
szivattyú

meghibásodás

Hibás
operátori

beavatkozás

Hasadó tárcsa 
hiba

Igen = 0,0956 Igen = 1.275x1
Igen = 0,1

1/75 év Nem Nem Nem

5.ábra. A védelmiszint-elemzés

Az eredményt egyszerű szorzással kapjuk: 
F=l/0,75*0,1*0,0956=1,275*10‘4 esemény/év 
A kapott eredmény az inhibitor adagolás nélküli tech

nológiai kockázat mértéke. A szükséges kockázatcsökken
tést úgy kapjuk, hogy 2. táblázatból vett elfogadható koc
kázat mértékével (Ft t) osztjuk a kapott technológiai

kockázatot, vagyis:

FRRF =-----
Fí  target

RRF=1,275 x ÍO^/I x l0‘6= 127,5 
Ebből a PFD:
PFD = 1 /RRF
PFD = 7,84 x  lír3.
A kapott érték az 1. táblázat szerint SIL2 besorolásnak 

felel meg, tehát az inhibitoradagoló rendszert a SIL2 köve
telményeknek megfelelően kell megtervezni és kivitelezni.

Természetesen számos más SIL besorolási eljárás léte
zik, azonban úgy tűnik, hogy a jövőben mindinkább a 
kvantitatív eljárásokat részesítik előnyben.

Közleményünk II. részében szándékunk szerint a biz
tonsági életciklus további részeit mutatjuk be, és olyan, az 
üzemi technológusok számára is érdekes elemeket tárgya
lunk, mint

-  redundáns eszközök használata,
-  különböző rendszerkonfigurációk,
-  „fail-safe” és „fail-tolerancia” egyes kérdései,
-  gazdasági megfontolások.

IRODALOM

Seveso II: Az Európai Tanács 96/82/EK irányelve a veszélyes anyagok
kal együtt járó súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről 

1999 évi LXXIV törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese
tek elleni védekezésről

2/2001. (1.17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről. (E rendelet hatálybaléptetéséről kü
lön jogszabály rendelkezik)

12/2001 (V.4.) KÖM -  EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázat 
becsléséről és a kockázat csökkentéséről 

IEC (EN) 61508 — 1 ... 7 Functional safety o f electrical /electronic/ pro
grammable electronic safety-related systems 

IEC 61511 -  1 ... 3 Functional safety: Safety Instrumented Systems for 
the process industry

Irodalomgyűjtés lezárva: 2001. december

ÖSSZEFOGLALÁS

Breznay Gábor: Kockázatcsökkentés és irányítástechnika I.

A közlemény a biztonságirányítási rendszer részeként a kvantita
tív kockázatelemzést, a kockázatcsökkentés egyes elemeit, vala
mint az irányítástechnikai eszközök, és ezen belül a jelző retesze
lő rendszerek biztonsági osztályba (SIL) sorolásának egyes 
kérdéseit tárgyalja.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 134 (2002)]

SUMMARY

G. Breznay: Risk Analysis and Process Control I.

The paper demonstrates some aspects of the safety management, 
quantitative risk analysis and Safety Integrity Level (SIL) classi
fication of emergency sshutdown systems as part of process con
trol.
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Kalifornia állam (USA) veszélyelhárító rendszere*
ZOLTÁN C. MESTER**

Bevezetés

Kalifornia állam az USA Csendes Óceán felé eső partján 
fekszik, területe 411 ezer négyzetkilométer (hasonló Svéd
országéhoz) és a lakosság száma 32 millió fő. Kalifornia 
gazdaságilag, technológiai fejlettséget illetően, mezőgaz
dasági termelésben és a képzettség színvonalát tekintve az 
USA vezető állama. Kalifornia állam gazdaságilag az élvo
nalban van nemcsak az USA-ban, hanem a világgazdaság
ban is. Az 1997. évi statisztikai adatok szerint Kalifornia 
teljes nemzeti terméke (Gross National Product, GNP) 
1 033 milliárd dollár volt, amely Kaliforniát a 8. helyre 
rangsorolja a világ gazdaságilag legerősebb országai kö
zött. (Az első 10 ország: USA, Japán, Németország, Fran
ciaország, Anglia, Kína, Olaszország, Kalifornia, Brazilia 
és Kanada).

Összehasonlításként: az USA teljes nemzeti terméke 
1997-ben 7 800 milliárd dollár volt, ennek 12%-t egyedül 
Kalifornia adta. A számítástechnikában és a rokon terüle
teken Kalifornia közel 1 millió embert foglalkoztat, amely 
20%-a az egész USA-ban a hasonló területeken foglalkoz
tatottak számának.

A felsőoktatatásban az egyetemi intézetek száma több 
mint 30, amelyek között olyan világhírű intézmények van
nak, mint a Califomia Institute o f Technology, a Stanford 
és a Berkeley egyetemi intézetek.

Veszélyhelyzetek Kaliforniában

Kalifornia állam gazdasági és politikai tevékenysége szo
rosan összefonódik a veszélyelhárítás rendszerének kifej
lesztésével és következetes alkalmazásával. Veszélyhely
zeteket természeti, technológiai és nemzetbiztonságot 
fenyegető kategóriába lehet sorolni, osztályozni, amint ezt 
az 1. táblázat mutatja:

Kalifornia államban a közelmúltban az alábbi jelentős 
katasztrófák történtek:

• Árvizek 1996-97-ban

Veszélyhelyzetek osztályozása

48 megyében (county), 8 halálos áldozat, 2 milli
árd dollár kár

• Northridge, földrengés (Richter-skála: 6,7), 1994-ben
57 halálos áldozat 
40 milliárd dollár kár

• Los Angeles, utcai zavargások 1992-ben
53 halálos áldozat 
800 millió dollár kár

• Dél-Kalifomia, erdőtüzek 1980-ban
130 millió dollár kár 
halálos áldozat nélkül

A 2. táblázat visszapillantást ad 1950 és 1997 között 
olyan jellegzetes veszélyhelyzetekre, melyek több mint 10 
esetben fordultak elő és amelyeket a hatóság „veszélyhely
zet állapotának nyilvánított.

2. táblázat
Gyakori veszélyhelyzet-állapotok Kaliforniában 

1950 és 1997 között

Veszélyhelyzet jellege „Veszélyhelyzet 
állapot” száma

Árvíz 483
Földrengés 35
Szárazság 90
Erdőtűz 112
Súlyos időjárási viszonyok 223
Földcsuszamlás 22
Energiakimaradás 33

Figyelemreméltó, hogy az árvizek jelentették a legna
gyobb, leggyakrabban jelentkező veszélyt, ezért Kaliforni
ában ennek megelőzése és elhárítása a legfontosabb fel
adat.

* Elhangzott a Magyar Kémikusok Egyesülete Vegyipari 
Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi szakosztályai
nak „Biztonságtechnika ’2000” szemináriumán (Siófok, 
2000. június 1.). A közleményt a szerkesztőség eredeti- 

1. táblázat lég vonakodott elfogadni azzal az indoklással, hogy Ka
lifornia mind földrajzilag, mind gazdaságilag messze 
van. A kézirat közlését a Vegyipari Biztonságtechnikai 
Szakosztály azon véleménye alapján fogadtuk el mégis, 
hogy az 1999. évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni véde
kezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anya
gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
tárgyú 4. fejezete kifejezetten közvetlenül érinti a vegy
ipari társaságokat, számukra fontos feladatokat megha
tározva; továbbá, hogy Kalifornia a katasztrófaelhárítást 
példásan szervezte meg és működteti.

A szerkesztőség

** 25132 Via Bajo Cerro, Lagúna Niguel, CA 92677 USA, 
E-mail: zkmester@usa.net Sajtó alá szerkesztette: 
Scheuring Imre

Természeti veszély Technológiai veszély
Nemzetbiztonsági

veszély
Földrengés
Árvíz
Erdőtűz
Földcsuszamlás
Súlyos időjárási esemény
Szökőár
Vulkánkitörés

Gátszakadás
Veszélyes anyagok kiömlése 
Atomerőmű baleset 
Jármübaleset 
Vasúti baleset 
Repülőgép lezuhanás 
Járvány

Lázadás
Terrorcselekmény
Háború
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A veszélyelhárítás szervezeti felépítése

A kaliforniai veszélyelhárító rendszer szervesen beillesz
kedik az USA nem zeti veszélyelháritó rendszerébe. 
Az Egyesült Államokban a Szövetségi Veszélyeket Keze
lő Hivatal (Federal Emergency Management Administra
tion -  FEMA) egy Washingtonban működő állami intéz
mény közvetlenül az elnök hatáskörén belül látja el a 
veszélyelhárítással kapcsolatos intézkedések kidolgozá
sát, megvalósítását és ellenőrzését. Az Egyesült Államo
kat a veszélyelhárítás szempontjából 10 körzetre osztot
ták. Minden körzetben egy helyi FEMA iroda működik, 
amely a helyi veszélyelhárító hatóságok tevékenységét 
támogatja. Kalifornia a 9. nemzeti FEMA körzethez tar
tozik és a helyi FEMA iroda San Franciscóban van.

Kalifornia állam veszélyelhárító rendszerét a Veszély
elhárító Szolgálat Iroda (Office o f  Emergency Services- 
OES) Sacramentoból, Kalifornia állam székhelyéből (fő
városából) irányítja. Az OES közvetlenül Kalifornia 
konnányzójának hatáskörébe tartozik. (Hasonlóan, mint a 
FEMA közvetlenül az Egyesült Államok elnöke hatáskö
rébe.) A sacramentói OES iroda Kalifornia csúcsszerve
ként szükség esetén együtt dolgozik a szövetségi FEMA 
szervezettel. Feladata Kalifornia állam veszélyelhárító 
rendszerének kidolgozása és fejlesztése. Igazgatási szem
pontból Kalifornia 3 OES körzetre van osztva: óceán-par
ti (észak, észak-nyugat), belföldi (észak, észak-kelet) és 
déli körzetekre. Az OES körzetek tovább tagozódnak köl
csönös segítségi körzetekre (Mutual Aid Region). Ezeken 
belül összesen 58 helyi működési terület (Operational 
Area) van. Magyarországi viszonylatban a helyi működé
si területek nagyjából a megyékhez vagy járásokhoz ha
sonlíthatók.

A kölcsönös segítségi körzetek több megye vagy járás 
összességének és a 3 OES körzet az ismert tájegységeknek, 
mint például, Dunántúl, Duna-Tisza köze és Tiszántúl fe
lelnek meg.

A veszélyelhárítás elemei

A Kaliforniai Veszélylehárítási Rendszer alapvető célja:
• biztosítani a lakosság, a köz- és személyes vagyon va

lamint a természet védelmet,
• kidolgozni és megvalósítani a veszélyelhárítás általá

nos rendszerét,
• meghatározni a hatóságok és intézmények hatáskörét, 

szerepét és felelősségét.
A rendszer elemei a következők:
• Felkészülés (Preparedness)
• Beavatkozás (Response)
• Helyreállítás (Recovery)
• M érséklés {Következmények csökkentése) (M iti

gation)

Mindegyik elem szorosan összefügg a többivel és szá
mos összetevőből áll.

A  felkészülés feladata a készenléti intézkedések és a 
meglévő veszélyelhárítási eszközök állapotának felmérése

és ezen két tényező koordinálása. A készenléti intézkedé
sek a veszélyesség elemzéséből, a veszélyelhárítási intéz
kedések kidolgozásából, a veszélyelhárítási gyakorlatok és 
a riasztás megszervezéséből, a lakosság oktatásából, vala
mint a kölcsönös segélynyújtás rendszerének kialakításá
ból állnak.

A veszélyelhárítási eszközök felmérése tükrözi a meg
lévő erőforrások állapotát, feltárja a készenléti állapot fel
tételeinek hiányosságait és megmutatja a fennálló hiányos
ságok megszüntetésének lehetőségeit.

A beavatkozás a magasabb készültségi állapotot, a kez
deti és a tartós beavatkozási intézkedések megvalósítását 
foglalja magában. Ezen belül a következő tennivalókat kell 
végrehajtani:

• a veszélyhelyzet felismerőinek tájékoztatása a megfe
lelő hatóság részére a helyzetről, állapotról,

• a lakosság fokozott szintű tájékoztatása,
• a veszélyelhárítási gyakorlatok szigorítása,
• a veszélyeztetett terület előzetes helyszíni felmérése,
• a kiürítést (lakosság evakuálása) megelőző intézkedé

sek,
• az elhárító- és mentőeszközök mozgósítása,
• a járm ű és személyforgalom szabályozása,
• a károk elsődleges és részletes felmérése,
• a lakosság ellátása (kórház, élelem, ruházat, fűtő

anyag stb.),
• a veszélyelhárítási munkálatok hatósági koordinálá

sa,
• a mentési szolgálat hosszú távú biztosítása.

A helyreállítás lényeges elemei: a közszolgáltatás (vil
lany, gáz, víz) helyreállítása, az országos és helyi segély- 
források biztosítása, a fennálló veszélyes állapot maradvá
nyainak felmérése és a helyreállítás költségeinek 
megállapítása.

A mérséklés fázisa {következmények csökkentése) al
kalmat ad a fennálló infrastruktúra és jogszabályi rendszer 
átértékelésére.

A lezajlott katasztrófa rávilágíthat az építési engedé
lyek kiadásának hiányosságaira (pl. árvíz vagy földrengés 
esetén), a lakossági települések, gátak, épületek, hidak stb. 
tervezési hibáira, valamint a lakosságot felvilágosító mun
ka elégtelenségére és hiányosságaira.

Kiemelendő, hogy egy katasztrófa tanulságainak érté
kelése gyakran a veszélyelhárító intézkedésekkel foglalko
zó jogszabályok és az adózási rendszer módosításához is 
vezethet.

A veszélyelhárítás előzőkben tárgyalt elemeit részletes 
tervdokumentumokban rögzítik, amelyeket a különböző 
rendeletek alapján mind a privátszektor, mind a hatósági 
intézmények kötelesek kidolgozni. Néhány példa a privát
szektortól megkövetelt veszélyelhárítási tervekre:

• Üzleti Terv (Business Plan)
• Kockázat Kezelési Terv (Risk Management Plan)
• Veszélyes Anyagok Kezelésének Terve (Hazardous 

Materials Management Plan)
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• Elfolyások Megelőzésének Terve Földalatti Tároló- 
tartályokból (Underground Storage Tank Spill, Acci
dental Prevention Plan)

• Veszélyes Hulladék Létesítmények Veszélyes Ese
mény Terve (Hazardous Waste Facility Contingency 
Plan)

Az üzleti terv minden létesítmény számára kötelező do
kumentum és neve ellenére nem a létesítmény gazdasági 
tevékenységét mutatja be, hanem a létesítményben gyár
tott és használt anyagok minőségét és mennyiségét közli, 
valamint az ezekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti intézke
déseket. A többi terv elkészítésének szükségessége a léte
sítményben folyó jellegzetes tevékenységtől függ. Például 
a benzinkutak a földalatti tartályokkal kapcsolatos terv el
készítésére kötelesek, de nem feltétlenül kötelezettek a 
kockázat kezelési terv kidolgozására. A fent említett terve
ket a különböző hatóságok, mint például a helyi tűzoltóság 
és környezetvédelmi felügyelet meghatározott időközön
ként ellenőrzik. A szükséges veszélyelhárító terveket a 
vállalatokkal párhuzamosan a hatóságoknak is el kell ké
szíteniük.

Kaliforniában terveket készít az állam, valamint a kör
zeti hatóság is. A kaliforniai állami terv neve Szabványosí
tott Veszélyelhárítási Irányítási Terv (Standardized Emer
gency M anagement Plan), amely hasonló a szövetségi 
veszélyelháritási tervhez.

Fontos és nem kis feladatot képvisel a vállalatok és a 
hatóságok veszélyelhárítási terveinek összehangolása és 
rendszeres karbantartása. Ezt úgy oldják meg, hogy a vál
lalatok és a hatóságok képviselői rendszeresen találkoznak 
és egyeztetnek. A gyakorlatban ez a megoldás váltakozó 
sikerrel jár.

A veszélyelhárítás résztvevői

Veszélyhelyzetet azonnal szóban kell jelenteni a 911 tele
fonszámon a helyi veszélyelhárító hatóságnál (tűzoltóság) 
vagy az OES Riasztó Központjánál (OES Warning Cen
ter). Nagyon súlyos esetben a Szövetségi Beavatkozási 
Központot (National Response Center) kell értesíteni. 
Az ezt követő intézkedéseket külön, a veszélyes helyzetre 
fenntartott rádiókon és telefonon továbbítják, gyakran mű
hold segítségével.

A veszélyelhárításban résztvevők szerepe függ a ve
szélyhelyzet természetétől és a helyi adottságoktól. A ve
zető szerepet mindig az a hatóság, illetően annak képvise
lője veszi át, amely legalkalmasabb az adott helyzet 
megoldására. Ipari baleseteknél az első beavatkozást az 
érintett létesítmény tűzoltó és egyéb mentőalakulatai vég
zik. A külső segítség megérkezése után a vezető szerepet 
az illetékes hatóság veszi át, amely rendszerint a helyi tűz
oltóság kivonult alakulata.

mkl

Országúti baleseteknél elsőleges a rendőrség (Califor
nia Flighway Patrol) szerepe. A rendőrségnek és a tűzoltó
ságnak különleges alakulatai vannak (Hazardous Materials 
Team, HAZMAT Team) a szükséges beavatkozáshoz mér
gező, robbanó és biológiai veszélyt jelentő anyagok szállí
tása közben történt baleseteknél.

Utcai zavargások esetén a kormányzó hatáskörébe tar
tozik kirendelni a Nemzeti Gárda (National Guard) alaku
latait, amelyre példát a 1992-ben Los Angelesben lezajlott 
események adtak.

A veszélyelhárítás módszereinek kidolgozásában fon
tos szerepe van a Helyi Veszélyelhárító Tervező Bizottsá
goknak (Local Emergency Planning Committee -  LEPC). 
Ezek a bizottságok különböző szakmai képzettséggel bíró 
tagokból állnak (vegyészmérnök, orvos, toxikológus, 
rendőr, tűzoltó, környezetvédelmi szakértő stb.), akiknek 
egymást kiegészítő tapasztalata és tudása nagyban segíti a 
veszélyelhárító rendelkezések és folyamatok hatékony ki
dolgozását.

ÖSSZEFOGLALÁS

Zoltán C. Mester: Kalifornia állam (USA) veszélyelhárító 
rendszere

Kalifornia állam az USA egyik vezető állama a veszélyelhárítás
ban. A veszélyelhárítás fejlett módszereinek megvalósítását a 
gyakori természeti csapások (földrengés, árvíz és erdőtüzek) és 
ipari balesetek következményeinek csökkentésére irányuló törek
vések tették szükségessé. A kaliforniai Veszélyelhárító Szolgálat 
Iroda a veszélyelhárítás minden szakaszában, vagyis a felkészü
lés, a beavatkozás, a helyreállítás és a következmények csökken
tése alkalmával, szorosan együttműködik a Nemzeti Veszélyelhá
rító Hatósággal és a helyi szervekkel. Mind a vállalatok, mind a 
hatósági intézmények jelentős szerepet játszanak a veszélyel
hárítási tervek elkészítésében és megvalósításában.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 138 (2002)]

SUMMARY

Z. C. Mester: Emergency System in California (USA)

California is one of the leading states in the USA in emergency 
management planning. The development of advanced measures 
for emergency planning was necessitated by the frequently occur
ring natural disasters (earthquake, flood, wild fires) and by reduc
ing the consequences of industrial accidents. The California 
Office of Emergency Services closely cooperates with the Feder
al Emergency Management Administration and local agencies in 
all phases of Preparedness, Response, Recovery and Mitigation. 
Both the private sector and state agencies are playing a significant 
role in the preparation and implementation of the Emergency 
Management Program.
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Vegyipari műveleti praktikum
Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Abszorpciós kolonna hatásfokának meghatározása levegő 
aceton-mentesítésénél

BORÚS ANDOR* 
REZESSY GÁBOR* 

FONYÓ ZSOLT*

Bevezetés

Abszorpciónak nevezzük gázok vagy gőzök elnyeletését 
gázelegyből, ill. gáz-gőz elegyből folyadékkal, azaz ab- 
szorbenssel. Fizikai abszorpció esetén az elnyelt kompo
nens és az abszorbens között nem jön létre kémiai reakció. 
Fia az abszorpció során az elnyelt komponens az abszor- 
benssel kémiai reakcióba lép, a folyamatot kemiszorpció- 
nak nevezzük. A fizikai abszorpció megfordítható folya
mat. Az elnyelt gázkomponens kinyerése a folyadékból a 
deszorpció. Az abszorpció és deszorpció egymás utáni al
kalmazása lehetővé teszi az abszorbens többszöri felhasz
nálását, és az abszorbeált komponens kinyerését tiszta for
mában [1 -  5].

Az abszorpció számos nagyipari technológiának alap
vető művelete, pl.: S 0 3 abszorpciója a kénsavgyártásban, 
nitrogén-oxidok abszorpciója a salétromsavgyártásban, 
H2S kinyerése generátorgázból. Igen fontos szerepe van az 
abszorpciónak az atmoszférába engedett gázalakú mellék- 
termékek, illetve véggázok tisztításában, azok mérgező, 
környezetkárosító komponenseitől való megtisztításában, 
pl. füstgáz S 0 2-mentesitése.

Az abszorpciós egyensúly

Abszorpcióban az egymással érintkező folyadék és 
gázelegy egyensúlyi koncentrációja az anyagok tulajdon
ságain kívül a nyomástól és hőmérséklettől, valamint a 
gázfázis összetételétől függ. Ezt az egyensúlyt általában 

y = mx ( 1)

összefüggés alakjában szokás leírni, ahol y  a gázfázis kon
centrációja (esetleg az oldott komponens parciális nyomá
sa a gázfázisban); x a folyadékfázis koncentrációja; az m 
arányossági tényező változik a hőmérséklettel, esetenként 
a nyomással, gyakran függvénye a koncentrációnak is, 
számértéke a választott koncentrációegységtől is függ.

Ha a fenti összefüggésben az y  az oldott komponens 
parciális nyomása a gázfázisban, x  ugyanannak a móltört
je  a folyadékban, akkor az arányossági tényező a Henry-ál-

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek 
Tanszék, Budapest

landó, ill. az (1) egyenlet a Henry-törvény néven ismert 
összefüggést fejezi ki.

Az 1. ábrán egy adott hőmérsékleten érvényes egyen
súlyi összefüggést mutatunk be, mely általában nem egye
nes, azaz az arányossági tényező függ a koncentrációtól is.

Ha az abszorpciós műveletben egymással érintkező 
gáz- és folyadékfázis összetételét reprezentáló pont a vo
nal fölött van ( 1. pont), az azt jelenti, hogy a gázfázis kon
centrációja magasabb, mint a vele érintkező folyadék kon
centrációjának megfelelő egyensúlyi koncentráció, ezért 
abszorpció fog lejátszódni (a folyamat az egyensúly irá
nyában mozdul el). Hasonló megfontolás alapján belátha
tó, hogy a 2. pontnak megfelelő koncentrációk esetén de
szorpció játszódik le.

Az abszorpció anyagmérlege, munkavonala

A 2. ábra egy abszorber sematikus vázlatát mutatja, 
amelyben a folyadékfázis és a gázfázis ellenáramban ha
ladnak.

Stacionárius esetben az abszorbeált komponens anyag
mérlege:

Lx0+VyN«=LxN+Vyx (2a)

és

Lxo+VyN+r LxN+Vy\ (2b)
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A (2b) egyenlet (az 
anyagmérleg átrendezett 
formája) y  = j\x )  típusú 
összefüggést ad meg a ki
lépő fázisok koncentráció
ira a belépő koncentrációk 
és a fázisok mennyiségé
nek függvényében. Ezt az 
összefüggést nevezzük az 
abszorpció munkavonalá
nak. (A gondolatmenet 
analóg a többi ellenáramú 
művelettel).

Tételezzük fel, hogy L 
és V konstansok, akkor 
(2b) egy egyenes egyenle
te (y = ax + b). Ez a körül
mény nagyban egyszerű
síti a további számítást, 
mert ellenkező esetben a 
munkavonal görbe.

Vizsgáljuk meg, mikor, 
illetve mennyire igaz ez a 
feltételezés!

L é  s f a  fázisok áramát jelenti, és ez a műveletben vál
tozik, (tehát szigorúan véve nem konstans), mert az oldott 
komponens átmegy a gázfázisból a folyadékfázisba, ill. a 
folyadék elpárologhat, és az inért gázkomponens is oldód
hat. Az utóbbi két hatás szinte mindig elhanyagolható, 
csak igen nagy ill. kicsiny L tV arányoknál lehet hatása, híg 
oldatok esetében pedig az abszorbeált anyagmennyiség is 
elhanyagolható a fázis összes mennyiségéhez képest. (Ki
terjeszthető a „hig oldat” tartománya olyképpen, hogy L 
nem teljes folyadékfázist jelent, hanem csak az oldószert, 
hasonlóképpen a f á z  inért gázmennyiséget. Ekkor a kon
centrációkat is a megfelelő egységben kell számolni; x: ol
dott anyag/oldószer, y: oldott anyag/inert gáz. (Részlete
sebben lásd [1] 576. old., „Szolutummentes moláris 
tömegáramok és mólarányok” alfejezetben.)

Az elválasztáshoz szükséges egyensúlyi (vagy elméle
ti) fokozatok száma azy ~ x  diagramon grafikus úton meg
határozható a munkavonal és az egyensúlyi görbe közti 
„lelépcsőzéssel”.

Abban az esetben, ha az egyensúlyi vonal is egyenes, az 
adott elválasztást megvalósító elméleti fokozatok számát 
analitikusan is (szerkesztés nélkül) kiszámíthatjuk az ún. 
Kremser-egyenlettel [1]:

y N+ \-mx 0 ) - i ' U l
_ y \-m x u v 4 . A \

lg A

ahol A = ----- , abszorpciós faktor, a munkavonal és az
mV

egyensúlyi vonal meredekségének hányadosa.

Egy abszorpció feladat megoldásában -  tapasztalat szerint 
-  egy készülék tényleges elválasztóképessége, ill. az opti
mális paraméterek sok esetben számítással kevésbé jól be
csülhetők, mint más műveleteknél, pl. desztilláció esetén. 
E bizonytalanságok csökkentésére célszerű kísérleteket 
végezni laboratóriumi, inkább félüzemi méretben.

Az alábbiakban egy példán bemutatjuk, hogyan mér
hetjük meg egy készülék (tányérszerkezet vagy töltet) ha
tékonyságát egy abszorpciós műveletben s ellenőrizhetjük 
az abszorbens felhasználhatóságát. Az abszorpciós mérés
nél levegőből vízzel acetongőzt mosunk ki.

Különböző üzemállapotban, azaz különböző folyadék- 
és gázterhelések mellett megállapítjuk az abszorpció ha
tásfokát és a tányérok átlagos hatásfokát. Kiszámítjuk az 
abszorpció aceton mérlegét.

Az abszorpciós berendezés

A mérés célja

Az abszorpciós berendezés elvi vázlata a 3. ábrán látható.

A berendezés fő része egy 400 mm átmérőjű üveg
kolonna (1), a tányérok távolsága 350 mm. A kolonnán 
egy ventillátor ( 2 )  levegőt s z ív  át, amelynek térfogatára
mát egy pneumatikus működtetésű pillangószeleppel (3) 
szabályozni, mérőperemmel és a hozzá csatolt U-csöves 
manométerrel mérni lehet. A tányérokon a nyomásesést a 
(4) U-csöves manométerrel mérhetjük.

yN+i

2. ábra. Egy abszorber 
sematikus vázlata 

L: folyadékfázis árama, 
V: gázfázis árama, 
x, y: koncentrációk
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Az abszorpcióhoz használt vezetéki víz egy állandó 
szintű túlfolyós tartályból (5) rotamétereken (6) keresztül 
folyik a kolonna legfelső tányérjára. A víz a tányérokon át
folyva a legalsó tányér túlfolyójából a (7) tartályba ill. a (8) 
gyűjtőtartályba folyik. A gyűjtőtartályból a (9) szivattyú 
segítségével az abszorbens recirkuláltatható.

Az abszorpció megvalósításában ismert mennyiségű 
acetongőzt keverünk a beszívott levegőáramba. Az aceton 
áramot egy adagolószivattyú (10) állítja elő. Nagy sebessé
gű levegőáramba keverjük az acetont, az elegyet egy meleg 
vízzel fűtött elpárologtatóba vezetjük, ahol biztosan gőzzé 
alakul, és a ( 11) perforált csövön a kolonna aljához kerül, 
ahol a beszívott levegőáram magával viszi. Az elpárologta
tó hőmérsékletét egy hőmérsékletszabályozó tartja 60 °C 
körüli értéken, az aceton atmoszférikus forráshőmérséklete 
fölött. A pontos aceton áramot az aceton tartály súlycsökke
néséből számítjuk ki. Az abszorbert elhagyó gázáram ace
ton koncentrációját gázelemző műszerrel mérjük ( 12).

Az aceton-levegő-víz rendszer egyensúlya
Mintavétel

Méréseinkben a koncentrációk elég kicsinyek ahhoz, hogy 
az oldatokat híg oldatoknak tekinthetjük. Ekkor az egyen
súlyi összefüggés lineáris, és a mólarányok gyakorlatilag a 
móltörtekkel azonosak

y = m x ,

ahol y é s x a  gázfázis, ill. a folyadékfázis koncentrációja 
mol/mol mértékegységben. Az egyenes meredeksége a hő
mérséklet függvényében

T, °c 10 12 14 16 20
m 1,03 1,13 1,25 1,37 1,64

A abszorber üzemállapotát egy stacionárius állapotban 
a (2b) egyenlettel ill. az egyensúlyi diagrammal kívánjuk 
leírni, ehhez mérnünk kell a be- és kilépő áramok koncent
rációit. A víz acetontartalmát jodometriás titrálással, a le
vegő acetontartalmát folyamatosan működő gázanalizátor
ral határozzuk meg.

Az abszorpció jellemzői

-  az abszorpció kinyerési jellemzője: azt mutatja, hogy 
az összes belépő aceton mennyiségnek hányadrészét 
mossuk ki a levegőből;

-  Aelm: a megvalósított elválasztás elméleti tányérszá
ma;

-  r\ az abszorber átlagos kolonnahatásfoka, rj = Aelm/N, 
ahol N  a beépített tányérok száma;

-  az anyagmérleg hibája. Mérjük a belépő és kilépő 
acetonáramot, stacionárius állapotban ezek egyenlők. 
A (2a) egyenletbe mérési adatokat helyettesítve nem 
kapunk egyenlőséget. Az egyenlőségtől való eltérés 
hiba, méréseink együttes hibája

A = (Be -  Ki) / Be

ahol Be: a bemenő acetonáram, Ki: a kimenő acetonáram.

Egy tipikus mérés adatai a következők:
A levegősebesség 1,0 m/s értéke mellett 800 kg/h víz

árammal végeztük az abszopciót. A betáplált acetonáram 
800 g/h volt. A kifolyó víz acetontartalma a titrálás szerint 
8,75 mg/10 ml minta, az elmenő levegő koncentrációja a 
gázanalizátor szerint 1,7><10'4 mól aceton/mol levegő. 
Az abszorpció 20 C° -on történt.

A levegőáram: 1 m/s = 452 m3 /h = 18,8 kmol/h 
A vízáram: 800 kg/h = 44,4 kmol/h 
Az acetonáram: 800 g/h = 13,8 mol/h

y N+ j = 13,8/18800 = 7,34-10'4 mol/mol

= 1,710 '4 mol/mol
xN = 8,75 mg aceton/10 ml víz = 2,71 • 10"4 mol/mol 
x0 = 0

Az egyensúlyi görbe meredeksége 1,64.
Az abszorpció kinyerési jellemzője = 1 -(1 ,710‘4/7,3-10-4) 
= 0,77
A megvalósult elválasztás elméleti tányérszáma a Krem- 
ser-egyenlettel számítva

N=  1,91

A fenti koncentrációkat az egyensúlyi diagramba berajzol
va és az elméleti lépcsőket a közismert módon beszer
kesztve a lépcsők száma 2,3 (4. ábra).
Az átlagos kolonnahatásfok 77 = 2,3/4 = 0,575.

Az anyagmérleg ellenőrzése:
A bemenő acetonáram 13,8 mol/h

Akimenő acetonáram 18800-1,7-10‘4 +44400-2,71 -10'4 
= 15,23 mol/h

A mérés kiértékelése

4. ábra. Az ellenáramú abszorpció egyensúlyi diagramja 
és munkavonala

Az anyagmérleg hibája

A = (13,8-15,23)/13,8 = -10,6%

A bemutatott példa illusztrálja, hogy az elméleti tányér
szám meghatározás megbízhatósága erősen függ az analízis 
eredményétől. Tapasztalat szerint az anyagmérlegben mu
tatkozó 10%-nyi hiba nem több az ilyen mérésekben szoká
sosnál.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Borús Andor- Rezessy Gábor -  Fonyó Zsolt: Abszorpciós ko
lonna hatásfokának meghatározása levegő' aceton-mentesíté- 
sénél
A szerzők egy 400 mm átmérőjű, cserélhető tányérokkal felsze
relt félüzemi abszorpciós berendezést ismertetnek. Az aceton -

víz -  levegő rendszer példáján bemutatják az elválasztás elméle
ti tányérszámának meghatározását grafikus és analitikus eljárás
sal. A tányérok hatékonyságát az átlagos kolonnahatásfokkal jel
lemzik. Felhívják a figyelmet a kísérleti ellenőrzés jelentőségére 
abszorpciós berendezések tervezésében.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 141 (2002)]

SUMMARY

A. Borus -  G. Rezessy -  Zs. Fonyo: Determination of Column 
Efficiency at Absorption of Acetone from Air 
A pilot plant absorption equipment with 400 mm diameter with 
variable plates is presented. The determination of the number of 
theoretical plates is illustrated by analytical and graphical method 
on the example of acetone-water-air system. The effectiveness of 
the absorption column is expressed by the overall efficiency. At 
designing absorption equipment the experimental verification is 
emphasised.

SjevttrCe.. .S z e m le .. ,S $ em ie ...

Számítógép az ember ellen
Az első baleset

Egy üzembe metanollal teletöltött tar
tály érkezett. Az üzemben metanol le
fejtési, tartálytöltési és metanol visz- 
szanyerési műveleteket végeztek. 
A műveletek végrehajtását számítógép 
irányította.

A tartályt rákapcsolták a lefejtő 
egységre, megindult a lefejtés az üze
mi tartályba, a szivattyút manuálisan 
inditották be az üzem központi irányí
tóegységén keresztül. A számítógép fi
gyelte a háromutas szelepek helyzetét 
a letöltés alatt. Amikor a tartály leürült, 
a kezelő leállította a szivattyút a helyi 
vészleállító gombbal, és a háromutas 
szelepet nem-letöltő helyzetbe kap
csolta.

Egy következő folyamatban meta
nolt kellett letölteni az üzemi tartály
ból, ehhez a számítógép megnyitotta a 
megfelelő szelepeket, és indítási pa
rancsot adott a szivattyúnak. Mivel 
azonban a szivattyút előzőleg a vészle
állító gombbal állították le, újra kellett 
indítani a számítógépet, hogy a szi
vattyú beinduljon.

Befejeződött a metanoltöltés, a szá
mítógép újraindította a szelepeket, 
hogy visszanyerje a metanolt az üzem
ből. Mivel azonban a szivattyúnak 
még mindig azt mondta a számítógép, 
hogy manuális indításra lépjen műkö
désbe, a szelep továbbra is működött

és metanolt szivattyúzott az üzembe. 
A metanol nagyobb része elfért az 
üzem tartályaiban, de a felesleg kiju
tott egy kondenzátor lefúvató szellőző
jén át az üzem tetejére. Szerencsére ezt 
elég hamar észlelték, és leállították az 
üzemet.

A balesetnek az volt az oka, hogy a 
rendszer komplexitása miatt az egész 
üzem ki volt téve az emberi hibáknak, 
amikor a számítógép meghatározta 
sorrendbe manuálisan kellett beavat
kozni. Az újabb előfordulás megaka
dályozására a gyártósorok, szivattyúk 
és szelepek többfunkciós használatát 
kiiktatták a rendszerből, külön sorokat 
építettek a metanol betöltésére és visz- 
szanyerésére.

A második baleset

A számítógép teljes mértékben irá
nyította a szűrést egy nyomás alatt mű
ködő szűrőben. Először 2 órán keresz
tül préslevegőt nyomott az iszapra. 
Azután tesztelte, hogy az összes folya
dékot sikerült-e kiszűrni: kikapcsolta a 
levegőfúvatást, és folyamatosan szá
molta, hányszor kellett a nyomást „a 
tetőpontra vinni” az automatikus leve
gőszűrőn keresztül.

Úgy programozták, hogy azt hitték: 
ha az összes folyadék kiszűrődött, a le
vegő átszivárog a szűrőben levő ma
radványon, és a nyomást 15 perc alatt 
több mint 5-ször kell a tetőpontra vin

ni. Ha 5-nél kevesebb „tetőpontra ju 
tást” számolt a gép, akkor újra iszapol- 
ta a folyadékot, és megismételte az 
egész 2-órás szűrési ciklust.

Két teljes ciklus után a számítógép 
megfelelő számot regisztrált, azt hitte, 
hogy a szűrés végbement, áttért a kö
vetkező fázisra, kisimította a lepényt a 
szűrőben stb. A kezelő valamivel ké
sőbb jött, észrevette, hogy a szűrőt le 
kell üríteni, kinyitotta a szűrő ajtaját, 
és az egész adag, amely még mindig 
iszapos állapotban volt, kiömlött a szű
rőből a lefolyóba.

A probléma oka az volt, hogy a ke
zelő vizuálisan nem győződött meg ar
ról, hogy a szűrés megfelelően végbe
ment-e.

Tanulságok

Sok baleset akkor történik, amikor 
a kezelőknek manuális műveleteket 
kell végezniük számítógép által vezé
relt üzemben. Ilyen rendszereknél a 
kezelőknek ellenőrizniük kell, hogy a 
műveletek kielégitően mentek-e vég
be.

A fentihez hasonló balesetek ma is 
megtörténhetnek, annak ellenére, hogy 
széles körben használatosak a kocká
zatelemzés és veszélyértékelés módsze
rei. A HAZOP-ba ajánlatos bevenni a 
számítógép működési követelményeit. 
[Forrás: Loss Prev. Bull. 162, 7, (2001)]

N. Gy.
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Móra László:
Bruckner Győző élete és munkássága 

(1900-1980)
(Technika Alapítvány, Budapest, 2001, 

220 oldal)*

A könyv szerzője, Móra László nagyon jól 
ismert a magyar kémiai tudománytörténet 
területén. Fahinyi Rudolfió\, a kolozsvári 
egyetem egykori kémiai professzoráról 
írott könyve kedves olvasmányaim közé 
tartozik. Új könyve -  címe szerint -  
Bruckner Győző életéről szól, de ez a mű is 
korkép, a XX. századi Magyarország kor
rajza.

A könyv első részében a szerző végig
követi Bruckner Győző teljes életpályáját a 
gyermekkortól a műegyetemi éveken át a 
formálódó kutató-tudós és egyetemi oktató 
pályakezdéséig. Nagyon részletesen ismer
teti a szegedi éveket a nagy felfedezések
kel, a szegedi, majd a budapesti tanszékve
zetői pályát. A könyv soha el nem múló 
érdeme az, hogy Bruckner professzort em
berközelbe hozza és teljes hitelességgel 
mutatja be csodálatos egyéniségét. Mintha 
őróla írta volna Szerb Antal a következő 
mondatokat: ,(Ha ö ott volt valahol, mindig, 
állandóan éreztük nyugtalanító jelenlétét. 
Nyugtalanított, mert annyira kiemelkedett 
mindenből, ami megszokott, ami az élet 
mindennapi síkjához tartozik. Hogy itt járt 
közöttünk, magunkba szállásra, lelkiisme- 
retvizsgálatra kényszerített".

A könyv második fejezete a kutató tu
dósról szól. A szerző részletesen ismerteti a 
nagy felfedezések kémiai részleteit is: a 
megfordítható N-0 acilvándorlást, a dién- 
szintézis lehetőségét speciális aromás rend
szerekben, a lépfene (anthrax) baktérium 
tokanyagát alkotó poli-D-glutaminsav izo
lálását és szerkezetvizsgálatát. Ezzel kap
csolatban kitér az 1930-as évek második fe
lének szegedi tudományos életére is, a 
Szent-Györgyi Albert -  Bruckner Győző -  
Ivánovics György -  Jancsó Miklós és má
sok nevével fémjelzett korszakra. Az akkor 
működő tudományos iskola több tagját is 
Nobel-díjra terjesztették fel, a magas elis
merés elnyerése (részben a közbejött II. vi
lágháború miatt) csak Szent-Györgyi pro
fesszornak sikerült. Krónikaírói 
részletességgel foglalkozik a szerző azzal a

*  Ritkán van olyan szerencséje egy szerkesztőségnek, 
hog\' egy azonos témára két szerzőtől érkezzen kézi
rat. Most ez a szerencse ért bennünket, Móra László 
Bruckner Győzőről szóló kitűnő monográfiájával 
kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy a mű szerzőjére 
és annak nagyjelentőségű tárgyára való tekintettel 
mindkettőt leközöljük. A szerkesztőség

26 évvel, amelyet Bruckner Győző az MTA 
Szerves Kémiai Bizottsága elnökeként el
töltött és óriási hatást gyakorolt a magyar 
szerves kémiai kutatások fejlődésére.

Nem lenne teljes a korrajz, ha nem fog
lalkozna Bruckner professzor egyik legna
gyobb hatású munkájával, a hatkötetes 
„Szerves kémia” című tankönyvvel. A cso
dálatos előadóként ismert professzor tan- 
könyviróként is varázslónak bizonyult: tőle 
és a szűkebb munkacsoporttól (elsősorban 
Kajtár Mártont, Kucsmán Árpádot, 
Medzihradszky Kálmánt, és Császár Jánost 
kell megemlíteni) egyedülálló, nagyon jól 
használható, nagyon részletes kézikönyv 
született. Nem ismerek hasonló munkát a 
nemzetközi szakirodalomból és tankönyv
irodalomból sem. Bruckner professzor ez
zel a könyvvel igyekezett átadni teljes tu
dásanyagát a fiatal kémikus nemzedéknek.

Móra László könyve részletesen kitér 
Bruckner Győző tudományos elismeréseire 
is (két Kossuth-díj, MTA tagság, a hallei 
Leopoldinum Akadémia tagsága, ELTE 
díszdoktori oklevél stb.) és teljes bibliográ
fiát ad a megjelent munkákról. A kötet kép
anyaga is kiváló, a recenzens néhány sajtó
hibán kívül más kifogásolnivalót nem talált 
a könyvben. Mindenkinek ajánlom a köny
vet, akit érdekel a tudomány előrehaladása, 
a kémia és a már befejeződött, soha el nem 
felejthető XX. század magyar- és világtör
ténelme.

Penke Botond

Nyílik a Trefortkerti B épület patinás 
előadójának jobboldali kis ajtaja és a hall
gatók zsibongása elhal, amikor egy ma
gas, elegáns professzor, vakítóan fehér kö
penyben méltóságteljesen és mégis 
derűsen belép és feltekint a padsorokra, 
majd belekezd szokásos, mára már legen
dássá vált szerves kémiai előadásainak 
egyikébe. Sok száz vegyész emlékében él 
ez a kép Bruckner Győző akadémikusról, 
akinek 100. születésnapjának tiszteletére 
2000 novemberében emlékülés zajlott a 
Magyar Tudományos Akadémián, életmű
vét reprezentáló dokumentumok kerültek 
elhelyezésre a várpalotai Magyar Vegyé
szeti Múzeumban és Móra László tollából 
a Technika kiadó gondozásában megjelent 
a „Bruckner Győző élete és munkássága” 
című könyv.

Móra László -  híres hazai kémikusok 
életének és munkásságának alapos ismerő
je -  eddig is számos kitűnő életrajzi művet 
írt, legutóbb az itthon méltánytalanul ke
vésbé ismert kolozsvári szerves kémikus

professzor, Fabinyi Rudolf életéről. Ilyen 
előzmények után örömmel mondhatjuk, 
hogy avatott tollú tudománytörténész vál
lalkozott Bruckner Győző monográfiájának 
megírására.

A 220 oldalas könyv lényegében három, 
majdnem azonos terjedelmű fejezetre tago
lódik, amelyet egy negyedik fejezetként 
bibliográfiai adatok egészítenek ki. A leg
olvasmányosabb, és a nem kifejezetten 
kémiával foglalkozók számára is érdekes 
az első fejezet, amely Bruckner Győző élet
útját beszéli el. A szerző alapos kutatásokat 
végzett, így ez a fejezet nemcsak Bruckner 
Győző családfájára, és életének konkrét 
eseményeire vonatkozóan szolgáltat isme
reteket, hanem a majdnem teljes XX. szá
zadot átívelő életpálya bemutatásán keresz
tül egyben korképet is rajzol. A Bruckner 
család története révén betekintést nyerünk a 
századelejei felvidéki polgári életbe, meg
ismerkedünk annak értékrendjével, művelt
ségével és egy olyan életfelfogással, amely 
meghatározó volt abban, hogy a fiatalem
ber tehetségét szorgalommal egészítse ki, 
munkáját alaposan és kitartóan végezze, 
emberi tartását mindvégig megőrizze és 
igazi humanista módján segítsen azokon, 
akik támogatásra szorulnak. Természetesen 
már ebben a fejezetben is megismerjük a 
magánemberi vonatkozások mellett a híres 
tudóst és kiváló tanárt, hiszen az elkötele
zett kutatóknál ez a kettő szorosan össze
függ egymással.

A második fejezet már kifejezetten a 
kutató tudóst mutatja be és azokat a szerves 
kémia területén elért új eredményeket tár
gyalja, amelyek számos hazai -  csak a leg
fontosabbakat említve, két Kossuth-díj, 
MTA tagság, ELTE díszdoktora -  és nem
zetközi -  Scheele-érem, Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopoldina 
tagság -  elismeréshez vezettek. A többi fe
jezethez hasonlóan itt sem kizárólag 
Bruckner Győzőről és kutatásairól van szó, 
hanem mindig megelevenedik az egész ku
tatói gárda, az olvasó bepillanthat a 
Bruckner Győző által vezetett kutatói kö
zösségek életébe, munkastílusába és megis
merkedhet Bruckner Győző sok kiváló kol
légájával is. A kutatás és az oktatás mellett 
Bruckner Győző az MTA Szerves Kémiai 
Bizottságának elnökeként, majd emellett, 
mint a magyar peptidkémiai kutatások is
kolateremtője, az MTA Peptidkémiai Mun
kabizottságának elnökeként jelentős tudo
mánypolitikai szerepet is játszott. A szerző 
részletes beszámolója érdekes összefoglaló 
az MTA Szerves Kémiai Bizottságának
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1950-től kezdődő több mint 20 éves idősza
kának tevékenységéről.

A harmadik fejezet Bruckner Győzőről, 
mint szegedi és budapesti egyetemi tanárról 
szól. A professzor, aki tanárcsaládból szár
mazott, maga is elsősorban tanárnak vallot
ta magát, ez szinte természetes hivatásnak 
tűnt számára. Előadásait gondosan megter
vezte, mindig felkészülten, szabadon, ért
hetően és élvezetesen adott elő. Ezek az év
tizedeken át tartott szerves kémiai 
előadások alapozták meg azt a végül hat 
kötetesre kerekedett, és a maga nemében 
egyedülálló Szerves kémia tankönyvet, 
amit sokszor még ma is úgy használnak a 
vegyészek, ha nem tudnak valamit, hogy 
nézzük meg a „Brucknerben”. A könyvnek 
a születését a munkatársak visszaemlékezé
sei alapján sok kedves anekdotával fűsze
rezve Írja le Móra.

A jól szerkesztett monográfiát szépen 
illusztrálja a változatos és megfelelően ki
választott gazdag képanyag, épületekről és 
személyekről egyaránt, valamint eredeti 
kézírásos feljegyzések, részletetek labora
tóriumi jegyzőkönyvből, illetve a tankönyv 
egyes fejezeteiből. Érdekességképpen sze
repel néhány személyes és tudományos hi
vatalos dokumentum is.

Nagy emberek, tudósok életművének 
dokumentálása nemcsak azért fontos, mert 
nemzeti kulturális örökségünk részét képe
zik és önbecsülésünket fokozzák, hanem 
azért is, mert a jövő nemzedéke is megis
merheti őket és személyiségük, munkássá
guk példaképül, támpontul szolgálhatnak 
értékvesztő világunkban. Ezért tiszteletet és 
megbecsülést érdemelnek azok az emberek 
is, jelen esetben „az utód” Kucsmán Árpád 
emeritusz professzor, aki nem feledkezve 
meg mesteréről ennek a könyvnek a megírá
sát kezdeményezte és mindvégig aktívan 
segítette. A legnagyobb érdem természete
sen a szerzőé, Móra Lászlóé, aki fáradságot 
nem kímélve alaposan kibogoz egy-egy 
életutat -  jelen esetben Bruckner Győző 
professzorét -  majd beágyazva az akkori 
társadalmi és tudományos környezetbe, ta
nulságos és élvezetes olvasmányként hagy
ja az utókorra.

Süliné Vargha Helga

Veszélyelhárítási útmutató 2001
(Budapest, 2001)

A Környezetvédelmi Minisztérium 
Környezetbiztonsági és Környezetegész
ségügyi Főosztálya a világon tizedikként, 
az eredeti angol kiadást követő francia, spa
nyol, kínai, német, héber,japán, portugál és 
thai nyelvek után magyar nyelven jelentet
te meg azt az Útmutatót, amelyet a veszé
lyes anyagok szállítása közben bekövetke
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zett balesetek következményeinek eredmé
nyes leküzdése érdekében dolgoztak ki.

Közismert, hogy a veszélyes anyagok 
szállítását ENSZ ajánlás alapján kötött 
egyezmények, így a hazánkban is érvényes 
Európai Egyezmény szabályozza. Mivel a 
szállított veszélyes anyagok mennyisége és 
az egyes szállítmányok nagysága az elmúlt 
időszakban jelentősen emelkedett, világos
sá vált, hogy a balesetek miatt bekövetkező 
tüzek, robbanások, ömlések és kibocsátá
sok a környezetet, a talajt, a levegőt, a vize
ket és az élővilágot nagymértékben károsít
hatják.

Ezért látszott szükségesnek olyan út
mutatót adni a szállíttatók, a szállítók, az el
ső beavatkozást végzők kezébe, amely a 
bekövetkezett balesetek miatt keletkező ve
szélyhelyzetek leküzdéséhez, az első be
avatkozásokhoz megbízható információ
kat, javaslatokat és irányelveket ad.

Az útmutatóban a szállított veszélyes 
anyag ENSZ (UN) számát vagy nevét vagy, 
jelölő bárcáját ismerve megtalálható, hogy 
az adott veszélyes anyag melyik, az elhárí
tás, beavatkozás jellege szerint kialakított 
csoportba tartozik.

Ezt ismerve állapíthatók meg egy ún. 
zárt zóna méretei, ahol csak a védőeszkö
zökkel és felszerelésekkel ellátott közvet
len beavatkozók tevékenykedhetnek. Meg
ismerhetjük a védelmi zóna méreteit is. Itt 
kizárólag a megfelelően kiképzett, felsze
relt és védett elhárító szolgálatok működ
hetnek.

A zárt és a védelmi zóna méreteit nap
pal és éjszaka bekövetkezett kisebb és na
gyobb ömlés esetére határozták meg. A ki
dolgozás során a szakmában elismert 
veszélyforrás és eloszlási modell fogalma
kat, az Egyesült Államok baleseti jelentési 
rendszer adatbázisának mennyiségi értéke
lését, a légköri adatokat és a legújabb toxi
kológiai expozíciós irányelveket használ
ták fel.

Általános szabály, hogy az elhárítási te
vékenységet, amennyire lehetséges, az öm
lés helyéhez közel kell elkezdeni és a hely
színről távolodva a szél irányában kell azt 
folytatni. Tudni kell azt is, hogy ha a vízzel 
érintkezve mérgező gázokat fejlesztő 
anyag kerül a folyóba, tóba, vízfolyásba, a 
mérgező gáz a víz folyásával/mozgásával 
együtt fog terjedni és így az ömlés helyétől 
nagy távolságra jut el.

Figyelemreméltó, hogy az Útmutatóban 
a mérgező hatásra vonatkozó rövid ideig 
tartó expozíció irányértékek a gőz/gáz ha
tárkoncentrációk. Ezek jelzik, hogy a la
kosság szélirányban milyen távolságban le
het veszélyeztetve.

Az Útmutatóban hangsúlyozzák, hogy a 
javasoltak a helyszínen lévő közvetlen be

avatkozók számára adnak kezdeti eligazí
tást mindaddig, amíg az erre kiképzett és 
felszerelt beavatkozó/elhárító szakszolgá
latok megérkeznek.

Felsorolják azokat a tényezőket is, ame
lyekre a méretek helyes meghatározásánál 
figyelemmel kell lenni: ha tűz keletkezik, 
kevésbé fontossá válhat a mérgező hatás, 
ha nagyobb elfolyás van vagy bizonyos 
légköri viszonyoknál a méreteket meg kell 
növelni, tudni kell, hogy a gőz/gázfelhő 
szűk völgyben vagy házak között mesz- 
szebbre jut el, és hasonlóan viselkedik hó
val fedett területen, valamint nem sokkal 
napnyugta előtt, állandó szélfúvás mellett. 
Ezen esetekben a levegőt szennyező anyag 
lassabban keveredik és oszlik el, és szél
irányban messzebbre juthat.

Az Útmutató ezt követően tárgyalja a 
védelmi intézkedések megválasztását befo
lyásoló tényezőket. Bemutatja, értékeli, és 
meghatározott feltételekhez köti a védelmi 
intézkedéseket: a kiürítést, valamint az el
zárkózást a helyszínen.

Az Útmutatóban hangsúlyozzák, hogy 
minden egyes baleset különböző, és külön
leges problémákat vet fel. A védelmi intéz
kedéseket nagy gonddal kell kiválasztani. 
Az Útmutató a legelső intézkedések megté
teléhez ad segítséget. A továbbiakban a 
szakszolgálatok gondoskodnak az informá
ciók összegyűjtéséről és a helyzet figyelé
séről mindaddig, amíg a veszélyhelyzetet 
meg nem szüntetik.

Nagy súlyt helyeznek az Útmutatóban 
azokra a védelmi és elővigyázatossági in
tézkedésekre, amelyeket a vízre érzékeny 
anyagoknál kell tenni. Az ömléseknél a be- 
avatkozók/elhárítók általában vizet alkal
maznak. Figyelembe veszik az adott vegyi 
anyag tulajdonságait, a tüzeknél pedig a 
tűzoltás szabályai szerint járnak el. A be
avatkozás vízre érzékeny anyagoknál igen 
veszélyes. Az Útmutatóban megtalálható 
azon anyagok jegyzéke, amelyekből, ha 
vízbe kerülnek, nagy mennyiségben fejlőd
nek mérgező gázok. Eligazítást kaphatunk 
a keletkező gáz/gőzfelhők kezelését érintő 
tudnivalókról is.

Az Útmutató értékes része a fogalmak 
magyarázata. Tartalmazza továbbá azon 
hatóságok és szakszolgálatok nevét, tele
fonszámát is, amelyeket a balesetről értesí
teni kell, és segítséget adnak illetve felada
tuk a további beavatkozás/elhárítás.

A VEU 2001 kézikönyv formájában je
lent meg, tehát mindenki számára könnyen 
kezelhető.

Fömötör Ferenc
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Személyi hírek_____________________________

Kubik István 
1927-2002

A laborasztal mellől ragadta el a halál 
75 éves korában azt a kémikust, aki 
igazi „prepiző” kémikus volt. Munkás
ságát a Magyar Vegyiműveknél (az 
Egyesült Vegyiművek elődje) kezdte a 
40-es évek végén, de ezután a Szerves 
Vegyipari Kutatóintézetben töltötte 
szinte egész életét, fotóvegyszerek elő
állításával, különféle izgalmas hetero
ciklusos vegyületek eljárásfejlesztésé
vel foglalkozott. Annak a kihalóban 
lévő kémikusfajtának egyik legjobb 
képviselője volt, aki békésen pipázott a 
rotyogó lombik mellett, anekdotáival

mindig lebilincselte hallgatóságát, 
mondásait szerte mindenhol idézik. 
Nem a számítógép, nem az elektron- 
táncoltatás, nem az egyre misztikusabb 
analitikai és vizsgáló módszerek szak
embere volt ő. Csak annyit tudott, hogy 
mindig lerakta az asztalra a -  mások
nak még kimondani is nehéz nevű -  
molekulákból az 1-100 g-ot. Tisztán, 
gyorsan, reprodukálhatóan.

Nem is csak azért ragadtam tollat, 
hogy az együtt töltött 34 évről emlé
kezzem. Ehhez az egész újság kicsi 
lenne. Hanem, hogy annak a mély em

Beyer Hermann, Fejes Pál és Kalló Dénes 
(a hazai zeolit kutatás elindítói) 70 évesek
(Budapest, 2001. november 22.)

Ebből az alkalomból az MTA Kémiai 
Kutatóközpont, az MTA Katalízis Mun
kabizottsága és a Magyar Zeolit Társa
ság ünnepi ülést szervezett, valamint pá
lyatársaik és tanítványaik a Reaction 
Kinetics and Catalysis Letters folyóirat 
egy külön számával tisztelegtek munkás
ságuk előtt.

A Kémiai Kutatóközpont tanácster
mében rendezett ünnepi ülésen Pálinkás 
Gábor akadémikus, az MTA KK főigaz
gatója köszöntötte az ünnepeiteket és a 
tekintélyes számú hallgatóságot.

Ismertette az ünnepeltek életútját, 
akik munkásságuk jelentős, ill. csaknem 
teljes részét a Központi Kémiai Kutató 
Intézetben fejtették ki (Fejes Pál és Kal
ló Dénes 1956-tól, és Beyer Hermann 
1962-től), hosszú időn át munkatársak
ként, együtt dolgozva. Az interneten 
1996-tól hozzáférhető publikációkból 
válogatva bizonyította, hogy napjaink
ban is nagyon aktív és eredményes kuta
tómunkát végeznek.

Ezt követően Pálinkás Gábor a Ké
miai Kutatóközpont nevében, míg Kiri- 
csi Imre a Katalízis Munkabizottság és a 
Magyar Zeolit Társaság elnökeként adott 
ajándékokat az ünnepeiteknek, akik elér- 
zékenyülten mondtak köszönetét az ün
nepi ülés megszervezéséért és a hallgató

ságnak azért, hogy ilyen nagy számban 
tisztelték meg őket részvételükkel. Beyer 
Hermann egy 1964-ben készült fényké
pet is bemutatott, amelyen a KKI Katalí
zis Osztályának akkori munkatársai lát
hatók, köztük az ünnepeltek 33 évesen.

Ezután Guczi László, az ünnepi tudo
mányos ülés levezető elnöke méltatta rö
viden pályatársai tudományos érdemeit, 
és a „magyar zeolitkutatás atyjai”-nak 
nevezte őket. Kiemelte az általuk 
1978-ban Szegeden és 1985-ben Siófo
kon szervezett nagysikerű nemzetközi 
zeolit konferenciákat.

Az első előadó, Helmuth Knözinger 
(University of München) felelevenítette 
megismerkedését az ünnepeitekkel és az 
azt követő, máig tartó szakmai kapcsola
tokat, majd „Characterization of zeolite 
properties by probe molecules” címmel 
tartott érdekes, angol nyelvű előadást a 
zeolitkutatás területén tett vizsgálatairól. 
Jól ismert a heterogén katalízisben a szi
lárd anyagok sav-bázis tulajdonságainak 
tanulmányozása próba molekulák ad
szorpciója és a jellemző elnyelések elto
lódásának infravörös spektroszkópiával 
történő vizsgálata révén. Szén-monoxid, 
mint gyenge bázis 77 K-en történő ad
szorpcióját vizsgálva határozták meg kü
lönböző zeolitok saverősségét, pl. Fe, Ga

berszeretetnek állítsak emléket, amely 
átsütött minden cselekedetén: a lom
bikban hulló kristályokon, a briliáns 
megoldásokon, a felejthetetlen humo
ron és a hűségén, mellyel az utolsó pil
lanatig dolgozott.

Körtvélyessy Gyula

110 éve született Proszt Já
nos

2002. február 6-án a Budapesti Műsza
ki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen Kémiai Tanszékének mun
katársai (Nyulászi László, Hencsei Púi 
és Nagy József) születésének 110 év
fordulóján megkoszorúzták egykori 
tanszékvezetőjüknek, Proszt János 
akadémikus, egyetemi tanárnak a 
BME Ch. épületében lévő mellszobrát.

H. P.

izomorf szubsztitúciója révén módosított 
HZSM-5 ill. különböző Si/Al arányú Y- 
zeolitok esetében. A CO adszorpció al
kalmasnak bizonyult az aktív centrum 
környezetének, finomszerkezetének ta
nulmányozására, de pl. a saverősség 
csak egy zeolit típuson belül ad megfele
lő összefüggést a katalitikus aktivitással, 
különböző típusok között már nem.

A bázicitás változását a metán, mint 
gyenge sav adszorpciójának infravörös 
spektroszkópiával történő vizsgálatával 
követték. Ezeket az eredményeket a 
magnézium-oxid tanulmányozása során 
kapott spektrumokkal illusztrálta az elő
adó.

Valyon József (MTA KKK1), aki Kal
ló Dénessel dolgozott együtt, „A 
perdeutero-metán H/D izotópcsere reak
ciója H-zeolitokkal” című előadásának 
témaválasztását részben azzal indokolta, 
hogy alkánok reakcióját minden ünne
pelt vizsgálta valamilyen aspektusból. 
Másrészt pedig azzal, hogy a karbénium- 
ionok képződésének Oláh György által 
folyadék fázisban Nobel-díjas mélységig 
vizsgált problémája, azaz a C-C és C-H 
kötés aktiválása szilárd savakon, zeoli- 
tokon még mindig rejt nem teljesen tisz
tázott kérdéseket. Az érdekes előadás 
ezek tovább gondolására késztette az ün
nepeiteket és a hallgatóságot egyaránt.

Pál-Borbély Gabriella (MTA KKKI) 
Beyer Hermann közvetlen munkatársa
ként a közös munkában kapott eredmé-
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nyékről számolt be a „Zeolitok szintézise 
és kémiai módosítása szilárd fázisban 
végbemenő reakciókkal” című előadásá
ban. Először különböző rétegszilikátok 
zeolitokká (ferrierit, ZSM-5) történő át- 
kristályosításának részleteit ismertette, 
majd a módosítások közül a már klasszi
kussá vált fém-kloridokkal történő szi
lárdfázisú ioncseréről, illetve fém-oxi- 
dok (pl. In0 2) reduktív körülmények 
között zeolitba történő beépítéséről hal
lottunk. Végül a zeolitok dealuminálással 
történő módosításának egy új, szilárdfá
zisú módszerének ismertetése követke
zett. Ennek érdekessége, hogy az 
(NH4)2SiF6 oldattal történő, régóta hasz
nált dealuminálásnál jobb eredményt, 
nagyobb kristályossági fokot értek el 
ugyanezen reaktáns szilárdfázisú reak
ciójával.

B. Nagy János (University ofNamur), 
úgyis mint a Magyar Zeolit Társaság tisz
teletbeli tagja, az ünnepeitekkel és a hazai 
zeolit kutatókkal szakmai, baráti kapcso
latban álló nemzetközileg elismert kutató 
„A tetraéderes atomok izomorf helyettesí
tése zeolitokban” címmel tartott előadást. 
Ebben pl. a bóratom beépítésének kérdé
seit mutatta be egyik szakterülete, a 
szilárdfázisú NMR spektroszkópia válto
zatos és hatékony lehetőségeinek felhasz
nálásával.

Kiricsi Imre (Szegedi Tudomány- 
egyetem, Alkalmazott és Környezeti 
Kémiai Tanszék) „Az A->B heterogén 
katalitikus reakciótól az izomorf helyet
tesítésig” című előadásában Fejes Pál ta
nítványaként és tanszékvezető utódaként 
ismertette az ünnepelt sokirányú, nem 
csak zeolitokkal kapcsolatos tevékenysé
gét. A hidrogénezéstől kezdve az izome- 
rizáción és krakkoláson (karbokationok 
vizsgálatán) át a szelektív oxidációig ível 
a tanulmányozott reakciók köre. A zeoli
tok szintézise, módosítása (dealu
minálással, izomorf helyettesítéssel, 
nátrium-azidos kezeléssel) pedig külön
böző sav-bázis és redox tulajdonságú ka
talizátorok előállítását szolgálta.

Az ünnepi tudományos ülés végén, 
zárszavában Kiricsi Imre azt emelte ki, 
hogy az ünnepeltek mindegyike vizsgál
ta szénhidrogének átalakulását, foglalko
zott zeolitok módosításával és valami
lyen aspektusból tanulmányozta a 
zeolitok savasságát is. Ezek a területek a 
mai napig a zeolitkémia időszerű kérdé
sei, ami egyben azt is jelenti, hogy Beyer 
Hermáim, Fejes Pál és Kalló Dénes pro
fesszorok hathatós közreműködése révén 
a magyar zeolitkutatás a nemzetközi él
vonalba került és van jelenleg is.

A Reaction Kinetics and Catalysis

mkl

Letters folyóirat különszámában, a 
2001-ben megjelent 74. kötetben közzé
tett dolgozatokat az ünnepeltek barátai, 
tanítványai és ismerősei írták, ezzel tisz
telték meg a három kiváló tudóst.

A kötetben megjelent dolgozatok a 
katalízis fontos, napjainkban világszerte 
kutatott területeit ölelik fel. Természetes
nek tartható, hogy a kötetben dominál a 
zeolitok tulajdonságainak és katalitikus 
viselkedésének kutatása, hiszen az ünne
peltek egyik több évtizeden át tanulmá
nyozott tématerülete volt a zeolitkémia. 
Az első szerzők megjelölésével adunk 
rövid áttekintést a közlemények tartal
máról.

A zeolitok adszorpciós tulajdonságai
ról (Onyestyák Gy.), dealuminálásról 
(Hannus /.), új ioncsere lehetőségekről 
(Lázár K ), felületi hidroxilcsoportjainak 
deutériumcseréjéről (Engelhardt J.), kata
litikus viselkedésükről izomerizációs 
(Fási A., Vesselényi I, Hackler L.) vala
mint redox (Dimitrova R., Imre B.) reakci
ókban olvashatunk. ZsigmondA. Y-zeolit- 
ban stabilizált kobaltkomplexek 
katalitikus hatását vizsgálta. Margitfalvi J. 
az alkánok átalakulása során bekövetkező 
konformáció változásokról, Tasi Gy. a 
zeolitok alakszelektív hatásának értelme
zéséről mutat be elméleti eredményeket.

A mezopórusos szerkezetű katalizáto
rok vizsgálatával is több szerző foglalko
zik. Szegedi A. vasat, Halász J. titánt és va- 
nádiumot épített be MCM-41 szerkezetbe

és vizsgálták a katalizátorok aktivitását. 
Tsoncheva T. a metanol MCM-48 katalizá
toron végbemenő bomlásának vizsgálatá
ban elért eredményeit mutatja be.

A réteges szerkezetek, mint katalizá
tor komponensek, illetve hordozók előál
lítása és aktivitásuk tanulmányozása so
rán kapott eredmények jelennek meg 
Hernádi K. (vas-komplexek lehorgony- 
zása és aktivitása), Szöllösi Gy. (platina), 
Mastalír A. (palládium beépítése és kata
litikus vizsgálata) dolgozataiban.

Érdekes eredményekről számoltak be 
azok a szerzők, akik oxidok, illetve oxi- 
dokon hordozott fémek katalitikus hatá
sával foglalkoznak. Oliviero L. hordozott 
ródium, Tétényi P. egy sor alumínium- 
oxidon hordozott átmeneti- és nemes
fém, Guczi L. Re-Co kétfémes rendszer, 
Sárkány A. Pd/Al20 2 és Pd/Ti02, 
Göbölös S. Pt-Sn típusú katalizátorok vi
selkedését tanulmányozták.

Tungler A. az aszimmetrikus kataliti
kus hidrogénezés problémáját tárgyalta. 
Foglalkozik dolgozat (Hegedűs M.) a he
terogén fotokatalitikus anyagok alkalma
zásával is.

Az MTA Katalízis Munkabizottság és 
a Magyar Zeolit Társaság e helyen is gra
tulál a három ünnepeltnek és köszöni a 
Reaction Kinetics and Catalysis Letters 
szerkesztőinek és a kiadónak a külön- 
szám gondozását és megjelentetését.

Hannus István -  Kiricsi Imre

2 0 0 1 .  é v i  Z e m p l é n  G é z a  d í j a s o k

Mint 1983 óta minden esztendőben, az K 
elmúlt évben is sor került a Zemplén p 
Géza díj odaítélésére. Ismeretes, hogy E 
a díjat hat intézmény alapította, a Ma- n 
gyár Tudományos Akadémia Kémiai n 
Tudományok Osztálya, a Budapesti k 
Műszaki Egyetem, az akkori Ipari Mi- n 
nisztérium, a Magyar Gyógyszeripari v 
Egyesülés, az Országos Műszaki Fej- d 
lesztési Bizottság és a Magyar Kérni- z 
kusok Egyesülete. Az Akadémia az ér- z 
mek és oklevelek készítését vállalta, a r 
többi intézmény, illetve azok jogutódai S 
pedig évente biztosítják a díjjal járó h 
pénzjutalmakat. A díjakat (egy fődíj és t; 
egy ifjúsági díj) a fenti intézmények S 
képviselőiből álló zsűri ítéli oda, a 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bi- li 
zottság javaslata és a Kémiai Tudomá
nyok Osztályának egyetértése alapján, n 
A díjakat 2001. december 19-én adták a 
át az Akadémián, ahol a díjazottak tu- n 
dományos eredményeiket összefoglaló h 
előadásban ismertették. n

A 2001. évi Zemplén Géza díjat n

Kalaus György egyetemi tanár (Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék) 
nyerte el. Kalaus professzor csaknem 
negyven éve vesz részt a Tanszék mun
kájában, vezetésével több, mint har
minc diplomamunka készült el, tanít
ványai közül tizenhatan szereztek 
doktori, öten pedig kandidátusi foko
zatot. Hat hallgatója ért el első helye
zést az Országos Tudományos Diákkö
ri Konferenciákon, egy közülük Pro 
Scientia aranyérmes lett. Az Egyesü
letnek 1963 óta tagja, 1999 óta pedig 
tagja a Szerves és Gyógyszerkémiai 
Szakosztály elnökségének is.

Előadását „Barangolásom az alka
loidkémiában” címmel tartotta meg.

Kalaus György és munkatársai felis
merték a 2-(etoxi-karbonil)-triptamin és 
az indolalkaloidok bioszintézisében 
megjelenő szekodinok közötti kémiai 
hasonlóságot és olyan lineáris (bio- 
mimetikus) szintézissort dolgoztak ki, 
mely több szekodin típusú alkaloid mel-
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lett, a vinkadifformint és a pszeu- 
dovinkadiffonnint eredményezte. Mun
kájukkal elsőként igazolták preparatív 
úton azt, hogy a feltételezett szekodin tí
pusú intermediereken keresztül el lehet 
jutni mind az aszpidoszpermán-, mind 
pedig a pszeudoaszpidoszpermán-vázas 
képviselőkhöz.

A továbbiakban a lineáris szintézis 
szűkre szabott lehetőségét kiterjesztve 
olyan konvergens szintézis-stratégiát 
dolgoztak ki, mellyel több, a fentiek
ben említett alkaloidcsaládokhoz tarto
zó természetes anyagot, ill. rokon szár
mazékait állították elő. A konvergens 
szintézisükben egy alkalmasan kiépí
tett indolvázas kulcsmolekulát reagál- 
tattak olyan aldehidekkel, melyeknél 
[4+2] cikloaddíciós reakciókban tetra- 
ciklusos, D-norszármazékokat nyertek. 
Ezt követően a védőcsoport eltávolítá
sa után közvetlenül, vagy epimerizá- 
cióval kísért intramolekuláris acilezés- 
sel, ill. alkilezéssel jutottak el a 
pentaciklusos származékokhoz. Az ily 
módon létrejött molekula vagy már ön
magában alkaloid, vagy a természetes 
anyag néhány egyszerű reakcióval ki
alakítható.

A célm olekulák kiépítése mellett 
vizsgálták a [4+2] cikloaddíciós reak
cióknak a helyettesítőktől függő ter
mékarányait, s a deutériumot tartalma
zó oldószerben, ill. reagenssel 
megvalósított átalakulások eredményei 
alapján javaslatot tettek az epimerizá- 
ciós reakciók lefutására.

Az Ifjúsági Díjat a Kuratórium Bor- 
bás Anikónak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Szénhidrátkémiai Kutató- 
csoportja (Debreceni Egyetem) tudo
mányos munkatársának ítélte oda. Bor- 
bás Anikó kitüntetéses vegyészi 
oklevelet szerzett a Kossuth Lajos Tu
dományegyetem Biokémiai Tanszékén, 
s korán elkötelezte magát a szén
hidrátkémiai kutatásoknak. Tudomá
nyos előadásában szulfonsav tartalmú 
szénhidrátok szintéziseiről számolt be; 
e vegyületek az élő szervezetben leját
szódó különböző molekuláris folyama
tokban játszanak fontos szerepet.

A szelektin adhéziós proteinek ligan- 
dum-analógjaiként előállította a szialil 
Lewis X tetraszacharid szulfonsav-tar- 
talmú származékait. A rákos sejtek fe
lületén található szialil Lewis X 
tetraszacharid molekuláknak a szelek- 
tinekhez való kötődése jelenti a rákos 
áttétek kialakulásának első lépését -  az 
áttétek kialakulása megakadályozható 
az adhéziós proteinek kötőhelyeinek 
ligandum-analóg molekulákkal való le

fedésével. A mimetikumokban a termé
szetes molekula N-acetil-neuraminsav 
részletét helyettesítette szulfonsav egy
séggel. E munka keretében általánosan 
használható eljárást dolgozott ki aldóz-
2-uloszonsavak szulfonometil-analóg- 
jainak szintézisére: szubsztituált aldon- 
sav-laktonokból karbanion-addíciós 
reakcióban 1 -etilszulfonil-heptulopi- 
ranóz származékokat nyert. Az etilszul- 
fonil származékokat glikozil donorként 
használva előállította a szialil Lewis X 
tetraszacharidnak az irodalomból eddig 
teljesen ismeretlen, szulfonsav-típusú 
analógjait.

Előállított továbbá olyan, megfele
lően szubsztituált 1-etilszulfonil-hep- 
tulopiranóz származékokat, amelyek 
alkalmasak poliszulfonilezett mal- 
tooligomerek szintézisére. A polian- 
ionos maltooligom erek jelentős 
antivirális, illetve anti-metasztatikus 
hatással rendelkezhetnek.

A bemutatott tudományos eredmé
nyek igazolták, hogy a Zemplén Géza 
díjasok immár hosszú sorát a magyar 
szerves kémikus kutatók újabb érde
mes képviselői gazdagították.

Medzihradszky Kálmán

Szebényi Imrét Pázmány Péter felsőoktatási díjjal tüntették ki

A M agyar Kultúra Napja alkalmából 
évente a Pro Renovanda Cultura Hun
gáriáé Alapítvány Kuratóriuma kitün
tetéseket adományoz számos szakterü
leten a kultúra, a tudomány és a 
felsőoktatás kiemelkedő művelőinek. 
Az idén január 19-én a Professzorok 
Házában Glatz Ferenc akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnö
ke, a Pro Renovanda Cultura Hungá
riáé Alapítvány Kuratóriumának elnö
ke adta át ünnepség keretében a díjakat 
és beszédében méltatta a kitüntettek 
munkásságát a hazai kultúra terén.

Ennek során Szebényi Imre vegyész
mérnök, egyetemi tanár, lapunk szer
kesztőbizottságának tagja vehette át a 
Pázmány Péter felsőoktatási díjat, a 
Kuratórium indoklása szerint „a felső
fokú környezetvédelmi képzés megala
pozásában, az oktatásban és a kutatás
ban végzett eredményes munkájáért”.

Szebényi Imre 1952-ben kezdte el 
vegyészmérnöki munkáját a Budapesti 
Műszaki Egyetem Kémiai Technológia 
Tanszékén Varga József akadémikus, 
egyetemi tanár irányítása alatt. A gáz
olajpárlatok katalitikus hidrogénező 
kéntelenítése témában elért eredményei 
alapján nyerte el 1957-ben a kémiai tu
domány kandidátusa fokozatot. Ez út
törő tudományos munka volt annak ide
jén a környezetvédelem, elsősorban a 
levegőtisztaságvédelem területén. A vi
lág számos helyén folyt kutató-fejlesz
tő munka eredményeként ez a hidrogé
nező kéntelenítő technológia később 
hazánkban is megvalósult a kőolaj-fel
dolgozó iparban. A benzinpárlatok re
formálásakor keletkező nagyobb szén
atomszámú aromások tanulmányozása 
során végzett kísérleteivel elért ered
ményei alapján nyerte el 1978-ban a ké
miai tudomány doktora fokozatot.

A környezetvédelemhez kapcsolódtak 
a vízkémiai, szennyvíz tisztítási tech
nológiai kutatásai is.

Tanszékvezetőként és dékán
helyettesként sokat tett az oktatás fej
lesztése, a vegyészmérnökképzés kor
szerűsítése terén. Figyelmet fordított a 
környezetbarát technológiákra, előadá
saiban felhívta hallgatói figyelmét az 
eljárások környezetszennyező hatásai
ra, a szennyezők csökkentésének, elke
rülésének, tisztításának lehetőségeire, 
technológiáira.

Egyik kidolgozója és alapítója a Bu
dapesti M űszaki Egyetemen az 
1974-ben indult környezetvédelmi szak- 
mémökképzésnek és közreműködött az 
Egyetemen 1999-ben indított környe
zetmérnök képzés megszervezésében. 
A kémiai technológia témakörben a le
vegőtisztaság és vízminőségvédelem 
terén nemcsak a vegyészmérnök hall
gatókat oktatta és oktatja a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
temen, hanem más karok hallgatóit és a 
posztgraduális képzésben résztvevőket 
is. Oktató munkát végzett, illetve végez 
az ELTE Természettudományi Karán és 
a Budapesti Közgazdasági és Állam- 
igazgatási Egyetem Államigazgatási 
Karán. A Pécsi Tudományegyetem Pol
lack Mihály Műszaki Főiskolai Karán 
záróvizsga bizottsági elnök a környe
zetmérnök szakon.

Több nemzetközi és hazai tudomá
nyos, szakmai egyesület, testület, bi
zottság, kuratórium tagja. Az Európai 
Vegyészmérnök Szövetség (EFCE) 
Oktatási Bizottságában Egyesületünk 
képviselője.

A kitüntetéshez gratulálunk.
A szerkesztőség
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HAZAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, MŰHELYEK 
ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Bioaktív szilíciumvegyületek

HENCSEI PÁL*

A BME Szervetlen Kémia Tanszékén 
1950 óta folyik a szerves szilíciumve
gyületek és szilikonok kutatása. A szi
líciumkémián belül a hatvanas évek
ben alakult ki egy új tudományterület, 
a bioaktív szilíciumorganikus kémia. 
Tanszékünkön a hetvenes évek elején 
kezdtünk foglalkozni ezzel a témával, 
mégpedig a szilatránok szerkezetvizs
gálatával és kémiájával. A szilatránok 
(lásd 1. ábra) a szerves szilíciumve
gyületek érdekes csoportját alkotják: 
jellegzetes kötésszerkezetűek és válto
zatos biológiai aktivitást mutatnak.

1. ábra. Szilatránok cs származékaik

A szilatrán molekulában pentako- 
ordinációs szilíciumatom van, a mole
kula legjellemzőbb része a Si«—N kö
tés. A szerkezetvizsgálatok legfőbb 
célja ennek a kötésnek a tanulmányo
zása: hogyan alakul ki, mitől függ a 
kötéshossz, a stabilitás, milyen a szub- 
sztituensek hatása stb. Első publikáci
ónk 1974-ben jelent meg, amelyben a 
fenil-szilatrán röntgendiffrakciós szer
kezetmeghatározását ismertettük [1].

Azóta mintegy két évtizeden át szá
mos szilatrán származékot állítottunk 
elő, vizsgáltuk kémiai -  és néhány eset
ben -  biológiai hatásukat (különböző 
együttműködések keretében), tanulmá
nyoztuk szerkezetüket számos mód
szerrel (röntgendiffrakció, UV, IR, 
NMR, MS, dielektrometria, Rámán

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem, Szervetlen Kémia Tanszék, Budapest

* mkl

spektroszkópia, kvantumkémiai számí
tások). Eredményeinkből az alábbiakat 
emeljük ki. Összefoglaló áttekintést ad
tunk a szilatránok irodalmáról [2]. 
Megfogalmaztuk azokat a hatásokat, 
amelyek meghatározzák a molekulák 
szerkezetét és a Si<—N kötés erősségét
[3]. Számos röntgendiffrakciós adatra 
támaszkodva korrelációs összefüggése
ket állítottunk fel a Si<—N kötés hossza, 
az R-csoport elektronegativitása, vala
mint a különböző geometriai adatok 
között [3,4,5]. Kvantumkémiai számí
tásokkal jellemeztük a különböző tér
beli szerkezetek energiaviszonyait 
[6,7]. Dielektrometriai mérésekkel és 
számításokkal értékeltük a szilatránok 
nagy, 5 Debye feletti dipólusmomen
tum értékeit [8,9]. Tömegspektrosz
kópiai adatokból az egyes kötések erős
ségére, a szubsztituensek hatására 
következtettünk [10,11].

Munkánk másik területe a szilafar- 
makonok csoportjába tartozó szila- 
aril-alkil-aminok előállítása és vizsgá
lata volt (lásd 2. ábra). Több ilyen 
vegyü letet előállítottunk és az analóg 
szénvegyületekhez képest értékeltük a 
szerkezetükben és kémiai tulajdonsá
gaikban bekövetkezett változásokat 
[12,13].

R"
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2. ábra. Szila-aril-alkil-aminok

Harmadik kutatási területünk a szili
kon alapú transzdermális készítm é
nyek kifejlesztése volt. A hetvenes 
évek közepén jelentek meg azok az új 
gyógyszerkészítmények, amelyek ha
tóanyagukat a bőrön keresztül juttatják 
be a beteg szervezetébe. Ilyen transz
dermális rendszerek szilikon elaszto
merekből is készíthetők, ezek részletes 
vizsgálatát és új típusú rendszerek
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kidolgozását végeztük el [ 14,15]. Meg
határoztuk a különböző alapanyagú, tí
pusú szilikon mátrixok oldószerfelve
vő képességét, polaritását, termikus 
viselkedését. Vizsgáltuk és m eghatá
roztuk különböző típusú hatóanyagok
nak a szilikon mátrixokon keresztüli 
diffúziós képességét, a készítmények 
hatóanyagleadásának folyamatát. K i
fejlesztettünk és szabadalmaztattunk 
két teljesen új felépítésű, transzder
mális készítmény-felépítést, melyek 
különböző hatóanyagok nulladrendű 
kinetikával történő leadására alkalma
sak [16,17]. Eljárásunk további 17 
országban kapott szabadalmi védettsé
get. Szabadalmaztattuk a gyógyszer
forma előállítási technológiáját is [18].

Befejezésül megemlítjük, hogy 
1974, első publikációnk megjelenése 
óta mintegy 90 cikkünk jelent meg kü
lönböző folyóiratokban és további 60 
egyéb munkánk (könyv, jegyzet, sza
badalom, disszertáció je len tés, egyete
mi szakdolgozat és diplomamunka 
stb.) készült a bioaktív szilícium ve
gyületek tárgykörében.

A szerző köszönetét mond munka
társainak, a csoport volt és jelenlegi tag
jainak, akik résztvettek az ismertetett 
munkákban: +Ambrus László, Bihátsi 
László, Kovács Ilona, Szalay Erzsébet, 
Wagner Ödön. A közreműködő külső 
munkatársak közül Párkányi Lászlót 
(MTA KKKI) kell külön kiemelni, aki 
röntgendiffrakciós szerkezetmeghatá
rozásaival jelentősen segítette munkánk 
eredményességét. Ugyanakkor köszö
net illeti az OTKA-t a pályázataival 
nyújtott támogatásáért (489, 4098, 
013053, 22147 sz. pályázatok).
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A 2001. évi kémiai Nobel-díjról

A Nobel-díj alapítása és odaítélésének szá
zadik évfordulójáról emlékezett meg a saj
tó a 2001. esztendő nyarán. ANobel-díjat 
szinte mindenütt és mindenki ismeri a vilá
gon; hihetetlen glória lengi körül, hatalmas 
szakmai tekintélye van, nemzetközi zsűri
nek tekintik és a díjjal járó pénz összege, 
vásárlóértéke igen magas [1].

A hat kategóriában odaítélt díjak kivá
lasztásakor azok az egyének jöhetnek szá
mításba, akikre az adott év január 31-éig 
írásos jelölés érkezik. A kémiai és fizikai 
Nobel-díj jelölésére a Svéd Tudományos 
Akadémia, a kémiai Nobel-bizottság tagjai, 
korábbi díjazottak, továbbá a jelölésre fel
kért kémiát és fizikát oktató egyetemi taná
rok az egyedüli jogosultak. Az elmúlt száz 
év során a 138 kémiai Nobel-díjat tizenkét 
alkalommal három, huszonegyszer két díja
zott között osztotta meg a Bizottság [2].

A 2001. évi kémiai Nobel-díjat az ame
rikai dr. William Standish Knowles (Mon
santo Company, St. Louis), a japán Ryoji 
Noyori professzor (Nagoya Egyetem, 
Chikusa, Nagoya) és az amerikai Kari 
Barry Sharpless professzor (Scripps Kuta
tó Intézet, La Jolla) nyerték el.

Knowles (1917) és Noyori (1938) a díj 
összegének felét egyenlően megosztva 
kapták meg, a „királisan katalizált hidrogé- 
nezési reakciók” területén végzett munkás
ságuk jutalmául. Sharpless (1941) a 
„királisan katalizált oxidációs reakciók” 
felfedezésével és elterjesztésével érdemelte 
ki a díjat és az összeg másik felét.

Az azonos összetételű szerves vegyüle-

tek egy részére jellemző, hogy atomjaik 
kapcsolási sorrendje (konstitúció) azonos, 
térbeli elrendeződése (konfiguráció) azon
ban különböző. Az ilyen típusú izomerek 
között az aszimmetrikus szénatomot tartal
mazó molekulák egymással fedésbe nem 
hozható tükörképi párjai egymással olyan 
viszonyban vannak, mint a jobb és a bal 
kéz. A kéz görög nevéből származik a 
királis szerkezet elnevezés. A nem azonos 
tükörképi párokat, tehát a két eltérő térszer
kezetű molekulát enantiomereknek nevez
zük. Az akirális térszerkezetű molekula 
azonos a tükörképével, belső tükörsíkja van 
és belőle csak egyfajta lehetséges [3-5].

Az enantiomerek egymástól legegysze
rűbben az optikai forgatóképességük alap
ján különböztethetők meg. A két enan
tiomer molekula többi fizikai jellemzői 
azonosak, azonban a királiás hatást felhasz
nálva, királis molekulával diasztereomer 
vegyületpárokat képezünk (sók, ionpárok, 
komplexek), ezek sajátságai (oldhatóság, 
olvadáspont, képződési sebesség) azonban 
jelentősen különböznek. A diasztereomer- 
ből jó hozammal regenerálás után tiszta 
enantiomert izolálhatunk.

Az élő sejt felépítésében résztvevő mo
lekulák szinte kizárólagosan királis térszer- 
kezetűek, rendszerint csak az egyik enan
tiomer fordul elő az élő természetben. 
A kiralitás biológiai, élettani és gyógyásza
ti fontossága abban áll, hogy a sejt alkotó 
fehérjék, szénhidrátok, nukleinsavak ma
guk is királisak. A biológiai hatás, így a 
gyógyszerhatás is szigorúan a konfiguráci

Tanszékén az elmúlt közel három évtized
ben végzett bioaktív sziliciumkémiai kuta
tások eredményeiről ad rövid összefogla
lást

[Magy. Kém. Lapja 57, 150 (2002)]

SUMMARY

P. Hencsei: Bioactive Silicon Compounds

The brief review on the about 30 years his
tory, research activities and achievements 
of the bioactive silicon chemistry at the 
Department of Inorganic Chemistry, Buda
pest University of Technology and Eco
nomics is given.

ós és sztereokémiái feltételek által kialakí
tott körülmények meglétéhez kötött, ezt a 
hatást csak az egyik tükörképi pár, enan
tiomer idézi elő [6].

A klasszikus szintézis eljárások racem 
termékeket eredményeznek, az enantiome
rek közül az egyik fölösleges, sőt sokszor 
káros, gyakran erősen mérgező.

A három Nobel-díjas olyan királis át
menetifém-komplexekkel katalizált homo
gén katalitikus szintéziseket fejlesztett ki, 
amelyek során akirális reaktánsból kiindul
va csak a szükséges királis termék keletke
zik.

Az amerikai Monsanto Co.-t 1901-ben 
John Francis Quenny (1859-1933) alapí
totta, mindössze hat év iskolai tanulmányá
val a háta mögött. A cég figyelemreméltó 
korai eredményei közé tartozik a szacharin
gyártás amerikai meghonosítása, majd a 
kénsavgyártás során a drága platinakatali
zátor olcsó vanádium-pentoxiddal történő 
kiváltása a múlt század huszas éveiben. 
A Monsanto Co. piacorientált alkalmazott 
kutatási stratégiája és a gazdaságos nagyi
pari termékei ösztönző légkört teremtettek 
a kivételes felkészültségű és munkabírású 
Knowles doktornak. A hatvanas években 
olyan királis foszfinligandumot tartalmazó 
ródiumkomplexeket állítottak elő, amelyek 
egyikével az 1,2-bisz (2-anizil)-fenil-fosz- 
fin)-etánnal (DIPAMP) a Parkinson-kór ke
zelésére bevált balraforgató dioxi-fenil- 
alanint (L-dopa) ipari méretekben állítottak 
elő. Ezzel az úttörő munkával érdemelte ki 
Knowles a Nobel-díjat.

A japán Noyori a homogén katalitikus, 
aszimmetrikus hidrogénezés általánosan 
alkalmazható gyors módszerét fejlesztette 
ki a királis ruténium-DINAP-komplex ka
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talizátorcsalád segítségével. A kutatási 
eredményei megvalósításra kerültek a levo- 
flaxacin antibiotikum és a gyulladáscsök
kentő S-naproxen ipari előállításában is.

Sharpless-epoxidáció, aszimmetrikus 
dihidroxilezés és aminohidroxilezés olyan 
eljárások, amelyek jelentőségét aligha 
szükséges méltatni, hiszen fontos ipari eljá
rásokká nőtték ki magukat és a szerves
kémia tankönyvekben is ismertetésre kerül
nek.

A Nobel-díjasok munkái az elmúlt 
években a szerveskémiai és gyógyszerké
miai szintézisek új módszereinek fontos

Hírek az iparból

Chinoin Rt.

A 2001 -ben elért 50 Mrd forint árbevé
tel jelentősen több mint a 2000. évi 
volt.

Hűmet Rt.

136 M Ft veszteséget könyvelt el 
2001-re a cég.

Pharmavit Kft.

Mint hírül adtuk, az amerikai tulajdo
nos eladná a veresegyházi céget. (A 
volt m agyar tulajdonos és még a 
Bristol-Myers Squibb tulajdonlás alatt 
is vezérigazgató, Somodi Imre azóta 
egész társaságcsoportot irányít, 1,26 
MrdFt összvagyonnal, de ezek ingatla
nokkal, befektetésekkel és vagyonke
zeléssel foglalkoznak.)

Meg nem erősített hírek szerint po
tenciális vevő a Sanofi-Synthelabo, a 
Chinoin tulajdonosa, aki hasonló fek
vésű új telephely iránt érdeklődne. 
A Pharm avit 2000-ben 12,95 MrdFt 
forgalmat ért el és 0,9 MrdFt nyeresé
get, szemben az előző évi 14,64 
MrdFt-tal (0,75 MrdFt veszteség).

Richter Gedeon Rt.

14,4 Mrd forint eredményt mutatott ki 
a hazai számviteli szabályok szerint a 
cég. Az árbevétel 88,9 MrdFt, a 2000. 
évi 74,7 Mrd-dal szemben. Változatla
nul 8,8% a hazai piaci részesedés. 
A Richter saját tőkéje jelenleg 133,6

mkl

elemei lettek, egyre növekvő számú új eljá
rás és hasznos termék gyártásának alapjai
vá váltak napjainkban.
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MrdFt forint, az elmúlt 8 év alatt közel 
tízszeresére növekedett.

Új, tavaly bevezetett termékeik kö
zül a Terbisil és az Aflamin beváltotta a 
várakozásokat.

Magyar Olaj- é s  Gázipari Rt.

2002. februárjában ünnepélyes keretek 
között aláírták a nyugat-szibériai Hanti- 
Manysi Autonóm Területen fekvő 
Zapadno-Malobalik olajmező közös ki
termelésére alapítandó MOL-Jukosz 
vegyes vállalat létesítéséről szóló szer
ződést. A tervek szerint évente 2,5-3 
millió tonna kőolajat fognak közösen 
kitermelni az olaj mezőről. Legalább 
2005-ig eltart azonban, hogy a termelés 
felfusson a napi 55 ezer hordós szintre, 
és ehhez szükség van összesen 300-350 
millió dollár befektetésére is, amit rész
ben már maga a közös vállalat fog fe
dezni saját forrásaiból.
A MÓL számára megtérül a beruházás, 
hiszen ezzel a projekttel gyakorlatilag 
megkétszerezheti bizonyított olajkész
leteit, ami világszerte az egyik legfon
tosabb értékmérője egy olajtársaságnak 
és amivel növelheti a hazai ellátás biz
tonságát is. A MOL-Jukosz partnerség 
nem új keletű, hiszen az Oroszország
ban piaci részesedés szempontjából 
második helyet elfoglaló olajvállalat 
szállítja a Magyarországon feldolgozott 
nyersolaj mintegy 70 százalékát.

A MÓL Rt. értékesíteni kívánja a 
Petrolszolg Kft. 100 százalékos üzlet
részét. A kőolajipari, vegyipari techno
lógiák, rendszerek és azok elemeinek

mány fejlődésére
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Gál Miklós

gépész, műszeres, villamos, építész 
karbantartásával, megvalósításával és 
gyártásával foglalkozó cég alaptőkéje 
989 MFt. Tavaly a társaság nettó árbe
vétele 5,5 Mrd, év végi saját tőkéje 1,5 
Mrd forint volt. A 2002-re tervezett 
nettó árbevétel 10 MrdFt. A pályázatra 
csak a MÓL által támasztott technoló
giai követelményeknek megfelelő ér
deklődők kerülnek meghívásra. Hason
lóan értékesítik a Moltrans Tankautós 
Fuvarozási Kft. maximum 100 százalé
kos üzletrészét. A társaság jegyzett tő
kéje 619 millió forint.

A MÓL 5-10 éven belül a mostani
2-3 százalékról 10 százalékra kívánja 
növelni üzemanyagpiaci részesedését 
Romániában. A MÓL jelenleg 42 ben
zinkutat üzemeltet Romániában, a kö
vetkező években ezek száma 
100-120-ra növekedhet. A második 
hely megszerzéséért a magyar cégnek a 
Shellt kell megelőznie. A MÓL 80 mil
lió dollár körüli befektetésével a 10. 
legnagyobb külföldi befektető Romá
niában. Az olajtársaság azért döntött a 
fejlesztés mellett, mert a korábbi ta
pasztalatokkal szemben a benzinkúthá
lózat üzemeltetése nyereségessé vált.

Három benzinkútját értékesíti a 
MÓL Ukrajnában. Szlovákiában a 
Slovnaft vette át a MÓL kútjait, így az 
ottani fejlesztéseket a két cég együtt 
végzi. Horvátországban és Szerbiában 
a bizonytalan politikai helyzet miatt 
egyelőre nem tervezi újabb kutak nyi
tását a MÓL.

Szakemberek szerint a MÓL gázüz
letága idén már nem lesz veszteséges, 
sőt, a júliusi 12 százalékos áremeléssel 
javul a cég pénzügyi helyzete. Emléke
zetes, hogy a kormány korábbi ajánla
tában 83 milliárd forint szerepelt, mi
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közben szakértők szerint az üzletág re
ális ára 4-600 milliárd forint. Összeha
sonlításképpen: a német RWE 4,1 mil
liárd Eurot, azaz több, mint ezer 
milliárd forintot fizetett a cseh gázipari 
vállalatért.

A teljes gázüzletág eladásáról kezd 
kizárólagos tárgyalásokba a MÓL Rt. 
az MFB Rt.-vei. A MÓL vezetése a je 
lentős külföldi érdeklődés ellenére 
döntött úgy, hogy mégis az eközben a 
teljes gázüzletágra szintén értékelhető 
ajánlatot tevő MFB ajánlatát fogadják 
el. A csak a 49 százalék értékesítésére 
vonatkozó tárgyalásokat ezzel a dön
téssel a MÓL lezárja.

BorsodChem Rt.

8,1 Mrd forint lett tavaly az adózott 
nyereség, ez 34%-kal kisebb, mint a 
2000. évi rekord. Az árbevétel, 119,6 
Mrd azonban 8%-kal több mint akkor. 
Az ok a forint erősödése, az energia
árak erőteljes növekedése és a Linde 
üzem technológiai problémája, amely a 
foszgénhez a szénmonoxidot szolgál
tatja. Emiatt nem tudtak az év vége fe
lé annyi TDI-t és MDI-t gyártani, sőt a 
saját szénmonoxid termelést is be kel
lett indítani.

A BorsodChem és a TVK által feb
ruár 5-én aláírt, idei évre szóló szerző
dés értelmében a BC 76 ezer tonna eti
lént vásárolhat a tavalyival megegyező 
feltételekkel. A szerződést még jóvá 
kell hagynia a TVK április 26-ai köz
gyűlésének. A megállapodásban sze
replő mennyiség nem fedezi a BC tel
jes szükségletét, a fennmaradó mintegy 
12 ezer tonnát a vállalat a cseh Chemo- 
petroltól szerzi be -  mondta Kovács F. 
László vezérigazgató. Míg a TVK fel
árat kér az etilénért, addig a cseh cég 
világpiaci áron szállítja azt, de kapaci
tása korlátozott. A most aláírt szerző
dés egy tízéves keretszerződés része, 
amely évi 140-155 ezer tonna etilén 
kereskedelméről szól. Az első 5 évben
3,5 százalékos felárral, a második 5 év
ben felár nélkül szállít a TVK.

A Gazprom február elején kezdemé
nyezte az általa 51 százalékban birtokolt 
Szibur felszámolását a jamalnyenyeci 
körzeti cégbíróságon-derül ki Alekszan- 
dr Rjazanovnak, az orosz gázipari óriás 
igazgatótanácsa elnökhelyettesének par
lamenti meghallgatásán. A Szibur adós

ságai -  beleszámítva az általa nyújtott 
garanciavállalásokat is -  mintegy 50 mil
liárd mbelre (1,5 milliárd dollárra) tehe
tők. Egyelőre kérdéses, hogy az eljárás 
miként befolyásolja majd a magyar 
BorsodChem sorsát, amelyben a Szibur 
25 százalékos részvénycsomaggal ren
delkezett. Lehet, hogy a Gazprom ra
gaszkodik a BorsodChem-paketthez, azt 
azonban nem lehet kizárni, hogy az vala
melyik más érdekeltségéhez, például a 
CE Oilhoz kerül. A csomag iránt állító
lag a Jukosz is érdeklődik. A Gazprom 
idei tiszta nyereségét 73 milliárd rubelre 
várják.

A nemzetközi viszontbiztosítók 
nyomására a hazai biztosítók is kényte
lenek jelentős díjemeléshez folyamod
ni a nagyipari vagyonra kötött szerző
déseknél. A BorsodChem ugyanis az 
eddigiekhez képest két és félszeres díj
ajánlatot kapott kazincbarcikai új TDI 
üzemének a biztosítására.

Pannonplast Rt.

Az előzetes bejelentésnek megfelelően 
1,3 Mrd forint, az előző időszaknál 0,4 
Mrd-dal kevesebb lett a nyereség, 32 
Mrd-os árbevétel mellett.

Érdekesség, hogy a versenytárs 
Karsai Holding 10% tulajdont szerzett 
a Pannonplastban.

Grabofloor Kft.

Negyedével bővül a kapacitás a cégnél. 
A munkákat ugyanaz a német Olbricht 
cég végzi, amely az alapberendezéseket 
szállította. A három műszakos munka
rend bevezetését követően is tovább 
bővült a piaci igény, ezért döntöttek a 
bővítés mellett. A 70 MFt-os befektetés 
révén 1 millió négyzetméter PVC pad
lót tud a Grabofloorban 140 fő gyártani 
egy hónap alatt. A termék 80%-a ex
port, főként orosz és szaudi-arábiai.

Chemark Kft.

A peremartoni cég 100 dolgozóval 
több, mint 2,5 MrdFt árbevételt ért el 
2001-ben. Az eredmény 0,42 MrdFt. 
Növényvédőszer formálással, kiszere
léssel foglalkoznak. Most Feketehal
mon (Brassó mellett) fél millió dollá
ros beruházással új üzemet hoznak 
létre. Ez 2002 második felétől már üze

mel. A Chemark romániai cégének, a 
Chemark Románia S.R.L.-nek 
80%-ban a Chemark Kft., 20%-ban két 
vezető a tulajdonosa.

Caola-Alfa Rt.

A Caola-Alfa fő tulajdonosa (46,5%), a 
Benkő és Társai Kft. értékesíteni kí
vánja részvényeit. A cég többi részvé
nyén a dolgozók (a M unkavállalói 
Részvénytulajdonosi Program Szerve
zete) és a Pólus Plusz osztozik. 
A Caola-Alfa Rt. 2001-ben 100 MFt 
nyereséget ért el.

Motim Rt.

A harmadik legnagyobb alumínium- 
ipari tömörülés, a Mosonmagyaróvári 
Timföld és Műkorund Kft. értékesíti a 
osztrák Industrie Rohstoffe cégnek a 
Motim Alumíniumszulfát Kft.-t. En
nek a leányvállalatnak évi 1,5 Mrd ár
bevétele van, az osztrákok megőrzik a 
profilt és tovább működtetik a gyárat.

Ugyancsak döntés született arról is, 
hogy Mosonmagyaróváron 2002. első 
félévében megszüntetik a timföldgyár
tást, és azt a Magyar Alumínium Rt.- 
től, az Ajkai gyártól veszik majd. 
A Motimnak 65-70 kt/év timföldgyár
tó kapacitása van, az elmúlt években 
jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, 
de gazdaságosabb, ha Magyarországon 
csak egy timföldgyártó bázis van. 
A cég vezérigazgatója Gerezdes János. 
Az éves árbevétel 19 Mrd forint, a ta
valyi nyereség mindössze félmilliárd 
forint lesz, kevesebb, mint az előzőek
ben. Ennek döntő oka a forint felérté
kelődése: a Motim Rt. termékeinek 
90%-át exportálja.

Eternit Kft.

A nyergesújfalui tetőfedő palákat és 
egyéb eternit termékeket gyártó cégnél 
bejelentették, hogy a tetőfedési termé
kekben is teljesen megszüntetik az az
beszt felhasználását. Ahhoz, hogy a ter
mékek tulajdonságai megfelelőek ma
radjanak, olyan helyettesítő anyagokat 
kellett alkalmazni, melyek az árat jelen
tősen növelik. A Eternit néhány éve az 
osztrák Hatschek család 100%-os tulaj
donában van, ügyvezető igazgatója
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Horváth Antal. 130 fő dolgozó 2 Mrd 
forint árbevételt hoz létre egy évben.

Vértesi Erőmű Rt.

A német Lurgi Lentjes Bischof cég 
nyerte az oroszlányi erőmű kéntelenítő
jének tenderét. A kéntelenítő 7 Mrd, a 
teljes bemházás 18 Mrd forintba kerül 
majd. A kapott gipsz felhasználására a 
gipszkarton falak előállítását tervezik.

A Vértesi Erőmű 2001-ben 30 Mrd 
forint árbevételt ért el, ez jelentősen 
meghaladja a 2000. évit: 23,6 Mrd forint.

Környezetvédelmi ipar

120-130 Mrd forint árbevételt értek el 
a környezetvédelmi iparban tevékeny

kedők 2001-ben, nyilatkozta Székely 
Anna, a Környezetvédelmi Szolgálta
tók és Gyártók Szövetségének ügyve
zető igazgatója. M agyarországnak 
becslések szerint az EU csatlakozással 
kapcsolatban 2 500 Mrd forintnyi be
ruházásra van szüksége a környezetvé
delemben.

Kb. 300 cég szerezte meg az elmúlt 
években az MSZ EN ISO 14 001 szab
vány (vagy az EMAS) szerinti környe
zetirányítási rendszertanúsítványt. 
Számuk évi 80-nal nő.

Környezeti jelentést a vegyipari cé
gek közül a BorsodChem Rt., a Duna- 
pack Rt., a Chinoin Rt., a MÓL Rt. és 
a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. tett közzé

Közös publikációs fórum lengyel, magyar, cseh 
és szlovák analitikusoknak

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi 
szakmai folyóiratok száma és beszer
zésük költségei egyre nőttek. Ez a jól 
ismert jelenség párosult egy másik, ta
lán kevésbé feltűnő folyamattal: a nö
vekvő számú folyóirat publikálása 
egyre kevesebb kiadó kezében kon
centrálódott. A két folyamat együttes 
hatására a kisebb regionális szakfolyó
iratok marginalizálódtak. A folyamat 
lassan elérte a nagyobb országok egye
sületi lapjait is: az idei évtől kezdve 
megszűnik a német, a spanyol és a 
francia analitikai szakfolyóirat. 
A „Fresenius” Journal o f  Analytical 
Chemistry, az „Analysis” és a „Quí- 
mica Analítica” egy új, európai folyó
iratnak, az „Analytical and Bioanalyti- 
cal Chemistry”-nek adja át a helyét.

Ennek az egyetlen közös folyóirat
nak kell felvennie a három nagy és 
szakmailag aktív ország publikációs 
nyomását. így a magyar analitikusok 
nemzetközi publikációs lehetőségei
nek bővítése érdekében a Magyar Ké
mikusok Egyesülete megállapodott a

lengyel társegyesülettel, hogy a cseh és 
szlovák kollegákkal együtt fejlesztik 
tovább a régió egyetlen nemzetközi, 
angol nyelvű analitikai szakfolyóiratát, 
a „Chemia Analityczna -  Chemical 
Analysis”-t.

A „Chemical Analysis” kéthavonta 
jelenik meg és lefedi az analitika vala
mennyi területét. A lapot feldolgozza a 
Current Contents, Science Citation In
dex, Analytical Abstracts és a Chemi
cal Abstracts. A folyóirat SCI impakt 
faktora 2000-ben 0,689 volt.

A „Chemical Analysis”-ben közöl
hetők eredeti kutatási eredmények, 
összefoglalók, rövid közlemények, 
könyvismertetések és küszöbönálló 
szakmai rendezvények ismertetései. 
A kéziratokat angol nyelven két pél
dányban és mágneslemezen kell bekül
deni. A közlemény elfogadásáról két 
szakmai bíráló véleménye alapján dönt 
a szerkesztőbizottság. Az elfogadás és 
a megjelenés közti idő várhatóan há
rom hónap körül lesz továbbra is. 
A lapban való közlés ingyenes. Ez tér-

mkl

az elmúlt években, többen már több 
éve kiadnak ilyen jelentést.

Zénón Kft.

A cég tatabányai gyártóbázisát 3 éve 
hozta létre a tulajdonos Zénón Envi
ronm ental Inc. Itt forgalm azással, 
összeszereléssel és gyártással foglal
koznak, a membrántechnika és az ál
talános szennyvízkezelés területén. 
Most bejelentették, hogy több mint 3 
Mrd forintért Oroszlányban új gyárat 
építenek a m ikroszűrő membránok 
gyártására, mely november közepéig 
üzemre áll. A beruházást a Széchenyi 
terv is támogatja.

K. Gy.

mészetesen nem vonatkozik a céges 
hirdetésekre, amelyeket azonban szin
tén örömmel fogadnak.

A kéziratokat az alábbi címre kell 
beküldeni:

The editor o f „Chemia Analityczna 
-  Chemical Analysis”

University o f  Warsaw, Faculty of 
Chemistry,

Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
Poland

A szerkesztőség elérhető a 
+48-22-822-5996 faxon vagy az ahu- 
lan@ chem.uv.edu.pl e-posta címen. 
A magyar kollegáknak igény esetén 
további információval szolgál Horvai 
György, horvai@ ch.bme.hu. A folyó
irat internetes címe: www.chem.uw.e- 
du.pl/chemanal/index.htm.

A lap évi 270 lengyel zlotynak 
megfelelő áron fizethető elő az alábbi 
számlára illetve megjelöléssel:

Bank account: BIG BG S.A. IV 
O/Warszava, 11601120-6594-132 

Polskié Towarzystwo Chemiczne 
„Chemia Analityczna -  Chemical 

Analysis”
Horvai György
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Események, tudományos ülések, megbeszélések

A Környezetvédelmi és Analitikai Problémák 
8. Szimpóziuma
(Szeged, 2001. október 1.)

A Szegedi Akadémiai Bizottság 
(SZAB) Analitikai és Környezetvédel
mi Munkabizottsága 8. Szimpóziumán 
4 ország (Belgium 4, Jugoszlávia 5, 
Magyarország 31 és Románia 4) kuta
tói 44 dolgozattal szerepeltek. A dol
gozatokból 19 előadás, 25 poszter jel
legű volt. A SZAB nagyterme reggel 9 
órától 17 óráig (1 órás ebédszünet) ál
landóan telve volt hallgatókkal. Min
den előadást élénk vita követett. 
Az előadások között egyaránt volt 
fiziko-kémiai, analitikai, biológiai, 
biokémiai, orvosi és földrajzi jellegű. 
Ezek közül érdemi válogatás nélkül 
csak néhányat mutatunk be.

Demeestere K ristóf (Belgium) a 
triklór-etilén fotokatalitikus degradáci- 
ójáról számolt be, titán-dioxidon.

Bikit, 1. és munkatársai (Jugoszlá
via) a vajdasági talajok radioaktivitását 
ismertették a 20 radioaktív izotóp és 50 
helységből vett minta alapján (2000 és 
2001 évekből). Érdemes megemlíteni, 
hogy míg Palics és Horgos térségében 
2000-ben a talaj U, Ra és Th aktivitása 
20 Bqkg körüli volt, addig a délebbi 
Deliblat térségében 40-54 Bq/kg-ot ta
láltak! Legnagyobb aktivitást 59-69 
Bq/kg) a Sid környéki talajokban mér
tek.

Somlyai Gábor és munkatársai (Bu
dapest) a deutérium depletio elvének 
alkalmazása a daganatos terápiában cí
mű előadása nagy érdeklődést váltott 
ki. Vizsgálataik szerint a csökkentett 
deutériumszintű (20 ppm) víz itatása 
gátolta a különböző tumoros szövetek
ben, továbbá tumoros állatokban és 
emberben a tumor növekedését. A „ké
szítmény” az állatgyógyászatban már 
engedélyezve van. Humán vonatkozás
ban az Onkológiai Intézet tovább vizs
gálja a hatékonyságát.

Precob, V. és munkatársai (Romá
nia) az alkoholos italoknak a szérum 
proteinekre gyakorolt hatásáról szá
moltak be. Megállapították, hogy míg 
az albumin szintje 33%-os növekedést 
mutatott mind az alkalmi, mind a kró
nikus alkoholistáknál, addig az a ,- , az 
a 2- és a P-globulinok csökkentek 
20-40%-kal, míg a X‘gl°bulin 
40-50%-kal emelkedett.

Takácsné-Hájos Mária és munka
társai (Szarvas) az évjárat és csapadék 
hatását mutatták be a sárgarépa és cék
la nitráttartalm ára. A nitrátszint a jó 
vízellátás (csapadék, öntözés) esetén 
csökkent.

Schneider Jolán és munkatársai 
(Budapest) a tiszai cianidszennye- 
zéskor történt vízvizsgálatokról szá
moltak be.

Slezák Katalin és munkatársai (Bu
dapest) 6 paprikafajta sótűrését vizs
gálták 0-40 mS/cm vezetőképességű 
sóoldat hatására. Legérzékenyebbnek a 
cecei paprika mutatkozott a növekvő 
sókoncentrációra.

Papp András és munkatársai (Sze
ged) a kadmium és ólom hippocampus- 
ra gyakorolt neurotoxikus hatását vizs
gálták az idő függvényében.

Erűi Tímea és munkatársai (Veszp
rém) az izoproturon adszorpciójának 
pH-függését vizsgálták, különböző ad- 
szorbeáló kapacitású talajokon. Megál
lapították, hogy a talaj pH-jának növe
kedése (pH 5-8) csökkentette az 
adszorpciót.

Pitrik József (Szeged) a közlekedés 
városökológiai hatását ismertette or
szágos és szegedi vonatkozásban. így 
Szegeden a füstgáz a belvárosban öt
szöröse volt a kapcsolódó közúti forga
loménak.

Máthé János és munkatársa (Romá
nia) a fenil-butazon, mint nem szteroid 
gyulladásgátló gyógyszernek a szérum 
karbamidszintet növelő hatását magné
ziumadással csökkenteni tudta.

Gilinger-Pankotai Mária és mun

katársai (Szentes) a zöldséghajtatás 
tápanyag utánpótlásának értékeléséről 
számoltak be, az ionarányok (P, K, Ca, 
Mg), a növény és talaj függvényében 
csak az esetek 7-60%-ában mondhatók 
optimálisnak.

Kiss Zoltán és munkatársai (Makó) 
a környezet peszticidm aradványok 
szerepéről az egyes betegségek kiala
kulásában tartottak beszámolót. Bemu
tatták, hogy pl. az Atrazin az ország kü
lönböző felszíni és mélységi (0-60 m) 
vizeiben gyakran az EU 0,1 mg/1 érté
ket sokszorosan meghaladta. Különbö
ző peszticidek mind neuropszichiátriai, 
mind DNS károsodást idézhetnek elő, 
már kis koncentrációban is. A maláriás 
vidékeken a még ma is használt DDT 
következtében megnövekedett az em
lőrákos betegek száma.

Stefanovits-Bányai Éva és munka
társai a sáfrányos szeklice, mint 
gyógynövény magjának termőhelytől 
függő ásványielem-tartalmáról, az olaj 
mennyiségéről és a zsírsav összetételé
ről számoltak be. Ez a dolgozat tipikus 
esete a kutatói együttműködésnek, mi
vel budapesti, szarvasi, szegedi, 
tápiószelei és újvidéki kutatók össze
hangolt vizsgálatait tartalmazza. Igaz
nak látszik, hogy a tudomány nem is
mer határokat.

E néhány kiragadott példa felemlí
tésével az volt a célunk, hogy bemutas
suk a szimpózium témakörének széles 
területét.

Az előadásokat 234 oldalas, szép 
kivitelű Proceedingsben, Galbács Zol
tán és Gábor szerkesztésében adták ki.

A 9. Szimpóziumra 2002. első fél
évében kerül sor, díjmentes részvétel
lel.

Kiss A. Sándor

HIRDETMÉNY
A VEKOR Kft. a korrózióvédelemmel foglalkozó szakemberek 2002 .1. félévi 
továbbképzését, tudományos konferenciáját 2002. április 16-18-án Balaton- 
füreden az UNJ Hotelben rendezi. A továbbképzés része lehet a minőségbizto
sítási, minőségirányítási rendszerekben megkövetelt szakmai oktatásnak.

A konferencia témakörei:
-  újdonságok a korrózióvédelem területén,
-korróziós szabványok, az EU-csatlakozás jogi következményei,
-  minőségbiztosítási tapasztalatok.
A részvétellel és szervezéssel kapcsolatban Varga István ad felvilágosítást 

[telefon/fax: (88)428-514].

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 155



S z e m e l v é n y e k  a  m a g y a r o r s z á g i  k é m i a  
k i e m e l k e d ő  e r e d m é n y e i b ő l
Beszámoló az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
a 2001. évi Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó tudományos üléséről 
(Budapest, 2001. november 7.)

A 2001. évi Magyar Tudomány Napjá
hoz kapcsolódóan az MTA Kémiai Tu
dományok Osztálya az MTA székházá
ban tudományos ülést rendezett. 
Az ülést Görög Sándor akadémikus, a 
Kémiai Tudományok Osztályának el
nöke nyitotta meg, aki az üdvözlések 
után tájékoztatta a hallgatóságot az 
MTA elnökének azon ajánlásáról, 
amely szerint a 2001. évi Magyar Tu
domány Napja alkalmából tartott ren
dezvények előadásai ne egy-egy szűk 
szakterületen elért konkrét kutatási 
eredményről számoljanak be, hanem 
teljességében mutassanak be egy-egy 
hazai kutatási területet, reprezentálják 
annak trendjét és minél több kutatóhely 
munkáját mutassák be, váljanak tudo
mányos seregszemlévé. A Kémiai Tu
dományok Osztálya ezen elnöki aján
lást figyelembe véve határozta meg és 
hagyta jóvá a rendezvény előadásainak 
témáit és előadóit.

A tudományos ülésen 9, egyenként 
20 percbe tömörített előadás hangzott 
el, amelyek közül a tervbe vett szünetig 
az első 4 előadás levezető elnöke Gö
rög Sándor akadémikus volt, míg a 
szünet utáni 5 előadást Orbán Miklós 
akadémikus, elnökhelyettes vezette le. 
A témaválasztásnak, valamint az elő
adások jellegének megfelelően vitára 
nem került sor.

A továbbiakban a Kémiai Tudomá
nyok Osztálya titkársága által rendel
kezésünkre bocsátott előadásvázlato
kat közöljük azzal a megjegyzéssel, 
hogy az előadások teljes szövege ké
sőbbi időpontban jelenik meg az Aka
démiai Műhely sorozat keretében.

Preparatív é s  elméleti modellek 
a szerves

és gyógyszerkémiában
Keserű György> Miklós 

Richter Gedeon Rt., Budapest

A modellezés és modellalkotás a tudo
mányos megismerés egyik legrégeb
ben alkalmazott metodikája. A szerves 
és gyógyszerkémiában alkalmazott 
modellek többségében olyan mate

matikailag nem, vagy csak részben in
terpretálható analógiákra épülnek, 
amelyek alapja a strukturális és funkci
onális hasonlóság. Neumann János 
meghatározása szerint, ha van két 
rendszerünk, amelyekről joggal felté
telezhetjük, hogy hasonlóan viselked
nek, akkor azt a rendszert, amelyben 
jobban kiismerjük magunkat, modell
nek nevezzük. A modellalkotás folya
mata során tehát előbb meg kell győ
ződnünk e rendszerek hasonló 
viselkedéséről, csak ennek bizonyítá
sát követően kísérelhetünk meg megál
lapításokat tenni a modellezett rend
szer viselkedésére vonatkozóan. 
A strukturális és funkcionális analógi
ák igazolása ugyanakkor feltételezi a 
modellként szolgáló objektum viselke
désének ismeretét, vagyis munkamód
szerünknek magában kell foglalnia a 
modellezett és modellként választott 
rendszerek kiterjedt vizsgálatát. A mo- 
dell-módszer alkalmazásának egyik 
legfőbb indítéka, hogy a kémiai tudo
mány tárgya az elmúlt évtizedekben 
nagy mértékben kiszélesedett. A kémia 
részvételével alakult interdiszciplináris 
területek megjelenése mellett változás 
következett be a vizsgált objektumok 
bonyolultságában, méretében, vizsgá
lati módszereiben és körülményeiben. 
Az előadás a modellezés és modellal
kotás folyamatát, a modell-módszer 
alkalmazását a szervezetekben leját
szódó metabolikus folyamatok vizsgá
latának példáján mutatta be. A metabo
likus folyamatok sokfélesége, az egyes 
átalakulások összetett volta és moleku
láris mechanizmusában nem teljesen 
tisztázott jellege indokolja a modellal
kotás szükségességét. A munka során 
egyes primer, oxidativ metabolikus át
alakulásokat vizsgáltak. A preparatív 
szerves kémia eszköztárából olyan oxi
dativ reakciókat azonositottak, ame
lyek alkalmasak egyes metabolikus 
átalakulások vizsgálatára. Növény
védőszerek oxidativ metabolizmusát 
vizsgálva megállapították, hogy tetra- 
aril-porfirinekből oxidálószerek jelen
létében kialakuló ferril-oxiporfírinek a

természetben végbemenő metaboli- 
tikus folyamatok termékeloszlásához 
hasonló metabolitprofílt szolgáltatnak. 
Figyelembe véve a termékarányok 
kvalitatív és kvantitatív hasonlóságát, 
valamint azt, hogy az enzimatikus kör
nyezetben lejátszódó reakciókban oxi
dálószerként szintén ferril-oxiprofirin- 
származékok vesznek részt, arra 
következtettek, hogy az alkalmazott 
kémiai rendszer biomimetikus modell
ként viselkedik. A preparatív modell 
főbb alkalmazási területeit metabolitok 
előállításában és metabolitprofílok elő
rejelzésében látják. A makromoleku- 
láris modellezés az elméleti kémia 
biológiai rendszerek vizsgálatára spe
cializálódott ága. A metabolikus folya
matok molekuláris szintű vizsgálata 
feltételezi, hogy az oxidatív átalakulá
sokban kulcsszerepet játszó citokróm 
P450 izoenzimekről szerkezeti infor
mációval rendelkezzenek. Elméleti 
modellt dolgoztak ki metabolikus át
alakulások molekuláris szintű vizsgá
latára. Az alapvegyületeket az átalaku
lásban résztvevő fehérje aktív helyén 
vizsgálva értelmezték a mért meta
bolitprofílt és azonosították a meghatá
rozó ligandum-fehérje kölcsönhatáso
kat. Az eljárás lehetővé teszi oxidatív 
metabolikus reakciók régió- és sztereo- 
szelektivitásának előrejelzését.

In silico é s  in vitro módszerek 
glutaminsav receptor 

antagonisták tervezésében
Kardos Julianna -  Nyikos Lajos 

MTA Kémiai Kutatóközpont, Neu- 
rokémiai Osztály, Budapest

Az idegsejtet határoló membránba 
ágyazott ioncsatomát formáló gluta- 
minsav-receptorok (iGluR) a serkentő 
ingerületátvitel legfontosabb recepto
rai az agyban. Patológiás körülmények 
között (epilepsziában, agyi ischémiá- 
ban) fokozottan működnek, így az 
iGluR receptor funkciót gátló antago
nisták feltehetően neuroprotektiv hatá
súak.

In vitro receptorkötődési mérések
ben a 2-metil-4-oxo-3H-kinazolin-
3-acetilpiperidin (Q5) gátolta az 
AMPA-típusú iGluR és glutaminsav 
egyensúlyi reakcióját patkányagyból 
izolált membránszuszpencióban [1]. 
A kémiai gyorskinetika alkalmazásá
val kimutatták, hogy a Q5 specifikusan
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gátolja az AMPA-tipusú iGluR által 
szabályozott transzemembrán Ca2+- 
fluxust [1]. Ezért megvizsgálták, hogy 
ennek az AMPA-tipusú iGluR funkció
nak a specifikus gátlása a Q5 vegyület- 
tel befolyásolhatja-e az epilepsziát. 
Patkányagyból izolált hippokampusz 
szeletekben a mesterséges agyfolyadék 
összetételének megváltoztatásával -  a 
[K+] növelésével vagy a [Mg2+] csök
kentésével -  modellezhető az epilep
szia in vitro. A modellek közös jellem
zője, hogy az idegsejtek spontán 
aktiválódnak, működésük szinkronizá- 
lódik, és ez a fokozott működés végül 
sejtpusztuláshoz vezet. A specifikus 
AMPA-tipusú iGluR antagonista, a Q5 
mindkét in vitro kísérletes epilepszia- 
modellben hatásosan gátolta az epilep
sziára jellemző spontán, szinkronizált 
mezőpotenciál aktivitást.

Az AMPA-tipusú iGluR kötő- 
doménjének 3D szerkezete röntgendif
frakciós mérésekből ismert [2]. 
Az üres, a receptor agonistákkal és az 
antagonistákkal együtt kristályosított 
kötődőmén térszerkezetének ismereté
ben [2] a neuroprotektív vegyületek 
tervezése az eddiginél racionálisabban 
végezhető, mert előzetes molekulame
chanikai számításokkal, in silico szű
kíthető a kísérletileg vizsgálandó, vár
hatóan hatásos molekulák köre. 
Az agonisták kötődésének hatására a 
receptor kötődőmén nagyléptékű, glo
bális konformáció-változást mutat, 
míg antagonisták esetén alig változik. 
Az ioncsatorna kinyílásához vezető 
globális konformáció-változás irányát 
és mértékét lokális szerkezeti változás 
jelzi: agonisták jelenlétében a kötő
dőmén Lys730 oldallánca az Asp728 
oldallánchoz kapcsolódik, mig antago
nisták jelenlétében a Glu705 oldallánc
hoz. A Lys 730 tehát kétállású kapcso
lóként viselkedik: a Q5 esetében ez a 
kapcsoló -  összhangban in vitro kísér
leti eredményeinkkel — az antago- 
nistákra jellemző pozíciót mutat.

A deszenzitizálódott ioncsatomák 
agonista jelenlétében is zártak. 
A deszenzitizációhoz vezető konfor
máció-változás bekövetkezhet a csa- 
tomanyitás után, de azzal párhuzamo
san is, mely utóbbi esetben az 
antagonisták várhatóan kevésbé hatá
sosak. Az AMPA-tipusú iGluR deszen- 
zitizációja, a homológ szerkezetű ion-

csatomát formáló y-amino-vajsav és az 
acetilkolin membránreceptoroktól elté
rően, az ioncsatoma kinyílására jellem
ző fraktális kinetikát követ, igy feltehe
tően konszekutív [3].

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

[ 1 ] Szárics, É. -  Nyikos, L. — Barabás, P. -  Ko
vács, /. — Skuban, N. — Temesváriné-Major, E. 
-  Egyed, O. — Nagy, P l . -  Kökösi, J. — Takács- 
Novák, K. -  Kardos, J.: Quinazolonc-alkílcar- 
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A szupramolekuláris kémia 
hazai eredményei 
és  alkalmazásaik

B itte r  Is tvá n
BME Szerves Kémiai Technológiai 

Tanszék, Budapest

A szupramolekuláris kémia egy, még 
mindig fiatal területe a kémiának, 
amely a „molekulákon túli” rendsze
rek, azaz két vagy több molekulaegy
ség alapvetően interm olekulás köl
csönhatásokon alapuló méret- és 
alakspecifikus önszerveződésének 
jelenségét, tulajdonságait és felhaszná
lási lehetőségeit tanulmányozza első
sorban, molekuláris felismerési, katali
tikus és transzport folyamatokban. 
Az előadás -  terjedelmi korlátok miatt 
-  a szupramolekulák három generáció
jából (ciklodextrinek, koronaéterek, 
kalixarének) csak a kevésbé ismert 
utóbbi két vegyületcsalád kémiájában 
elért eredményekről adott áttekintést és 
nem tért ki a szupramolekuláris szerke
zetek (kristályok, micellák, membrá
nok, szerves vezetők stb.) hazai kutatá
si eredményeinek tárgyalására sem.

K a tio n sze le k tív  b en zo -k o ro n a é te rek  
sz in té z ise  é s  fe lh a s zn á lá sa  e lek tro k ém i
a i  s ze n zo ro k  k ife jle sz té sé re  Nagyszámú 
bisz(enzo)15-korona-5 és 18-korona-6- 
étert állítottak elő, közülük néhány li- 
gandum kiemelkedő K+- és Cs+- 
szelektivitást mutat potenciometriás 
membránelektródban. A káliumszen

zor jelenleg is nemzetközi forgalom
ban van (BME Szerves Kémiai Tech
nológia Tanszék, Általános és Analiti
kai Kémia Tanszék).

Szénhidrátalapú koronaéterek szin
tézise és alkalmazása kémiai reakciók 
királis fázis-transzfer katalizátoraiként 
D-glükozid-, galaktozid- és mannit- 
alapú 18-korona-6- étereket, kriptán- 
sokat, aza-15-korona-5 vegyületeket 
állították elő és használták fel Michael- 
addíciós és Darzens-kondenzációs re
akciók királis mediátoraiként. Néhány 
ligandummal kiváló enantioszelekti- 
vitást értek el prokirális reaktánsok 
addíciós reakcióiban (BME Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék).

Piridin egységet tartalmazó királis 
koronaéterek szintézise és felhasználá
sa királis ammóniumsók enantiomer- 
jeinek elválasztására Királis piridinó-
18-korona-6-étereket és észtereket 
állítottak elő, néhányból szilikagélen 
történő immobilizálással királis HPLC 
kolonna töltetet készítettek, amelyek
kel megoldották egyes ammóniumsók 
racemátjainak kromatográfiás reszol- 
válását (BME Szerves Kémia Tan
szék).

Kationszelektív kalix[4]arének, 
kalixkorona- és azakorona vegyületek 
szintézise, felhasználása elektrokémiai 
és optikai szenzorok kifejlesztésére 
Eszter-, amid- és tioamid funkcióval 
ellátott, valamint korona- és azakorona 
áthidalást tartalmazó, esetenként kro- 
mogén tulajdonságú kalix[4]arén iono- 
forokat állítottak elő, ezekből N a+-, 
K+- és Pb2+-szelektív, potenciometriás 
és optikai szenzorokat fejlesztettek ki. 
Királis, kromogén kalixkorona vegyü- 
letekkel egyes aminok enantiomer- 
jeinek kolorimetriás detektálását is 
megvalósították (BME Szerves Kémi
ai Technológia Tanszék, Általános és 
Analitikai Kémia Tanszék, Fizikai Ké
mia Tanszék).

A korszerű infravörös 
spektroszkópia, 

a légkör tisztaságának őre

Mink János1- -  Bácsik Zoltán2 -  
Komlósi Viktória2 

'Veszprémi Egyetem, Analitikai 
Kémia Tanszék, Veszprém 

2MTA Kémiai Kutatóközpont, Izotóp-
és Felületkutató Intézet, Budapest
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A gáz halmazállapotú anyagok szerke
zetvizsgálatában és analitikai azonosí
tásában az infravörös spektroszkópia 
évtizedek óta az egyik legelterjedtebb 
és legsikeresebb módszer. A spektro
méterek teljesítőképessége (nagy fény
erő, stabilitás, dinamikus vezérlés) és 
az infravörös detektorok érzékenysé
gének növekedése számos új lehetősé
get kínál a környezetvédelem analiti
kája területén is.

A Veszprémi Egyetem Analitikai 
Kémia Tanszékén sikerült egy korszerű 
gázspektroszkópiai laboratóriumot lét
rehozni légköri szennyezők nagyérzé
kenységű detektálására. A Bio-Rad 
(Digilab) FTS-185 típusú dinamikusan 
vezérelt spektrométerhez csatlakoztat
tak egy in situ fotolízisre alkalmas 32 
m-es és egy 360 m optikai úthosszúságú 
multireflexiós laboratóriumi gázcellát.

Külső helyszíneken, terepen való 
in situ mérésekre a Soproni Egyetem
mel közösen egy Midac-típusú terep- 
interferom étert üzemeltetnek, mely 
hordozható nagy intenzitású infravörös 
fényforrásból, 30 cm átmérőjű New
ton-teleszkópból és cseppfolyós nitro
génnel hűtött HgCdTe detektorral ellá
tott interferométerből áll. Az előadás a 
legújabb kutatási eredményeket mu
tatta be az alábbi területeken:

-  a mintán áthaladó fényút hosszá
nak növelésével a detektálási ha
tárok csökkenthetők, ugyanakkor 
a levegőben lévő H20  és C 0 2 gő
zök egyre szélésebb spektrális tar
tományokban elnyelik a teljes 
fényenergiát. A kutatás egyik fó
kuszpontja: miként lehet jobban 
„átlátszóvá” tenni a mintánkat;

-  a terepi és a laboratórium mérések 
párhuzamos művelése számos 
előnnyel jár. Azonkívül, hogy a 
két módszer eredményeinek ösz- 
szevetése növeli analitikai ered
ményeink megbizhatóságát, a te
repi mérés lehetőséget ad az igen 
rövid élettartamú szennyezők de
tektálására;

-  az előadás figyelmet szentelt a 
dohányfüstös szabadlevegő rész
letes tanulmányozásának újabb 
eredményeire.

M éréseket végeztek különböző 
vegyipari létesítményekben, kémiai la
boratóriumokban és irodákban. Az ed
digi eredmények lehetővé tették, hogy

mkl

az ún. „Clean Air Act” dokumentum
ban toxikusnak felsorolt 189 vegyület 
közül mintegy 135-140 anyagot kellő 
érzékenységgel detektáljanak.

A hazai kémiai dinamikai kutatások 
legújabb eredményei

Gáspár Vilmos
Debreceni Egyetem Fizikai-Kémiai 

Tanszék, Debrecen

A kémiai dinamika -  a reakciókinetika 
részeként -  az elmúlt közel négy évti
zedben önálló tudományággá fejlődött. 
E témakörben végzett kutatások célja a 
kémiai rendszerekben előforduló ún. 
nemlineáris dinamikai jelenségek vizs
gálata, valamint e jelenségek fizikai és 
kémiai törvényszerűségeinek megis
merése.

A magyarországi kutatóműhelyek a 
kezdetektől fogva, s napjainkban is ak
tív szerepet játszanak -  számos nem
zetközi együttműködésen keresztül -  a 
témakör fejlődésében. Mi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint az, hogy a 
Royal Society o f Chemistry által 2001 
szeptemberében Manchesterben meg
rendezett „Nonlinear Chemical Kinet- 
ics: Complex Dynamics and Spa- 
tiotemporal Pattem s” című Faraday 
Dicussion konferencián az ELTE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén, 
a BME Kémiai Fizika Tanszékén, a 
SZTE Fizikai Kémiai Tanszékén és a 
DE Fizikai Kémiai Tanszékén működő 
csoportok -  a rendezők meghívására -  
plenáris előadások és poszterek bemu
tatásával szerepelhettek. E kutatócso
portok aktív résztvevői az European 
Science Foundation által támogatott 
REACTOR című nemzetközi projekt
nek, és a MÖB-British Council által tá
mogatott kutatási témapályázatnak is.

Az előadás a hazai kémiai dinami
kai kutatások e négy kutatóműhelyé
ben elért legújabb eredményeit a téma
kör négy kulcsszava: oszcilláció, 
káosz, káoszszabályozás és mintázat
képződés szerint csoportosítva foglalta 
össze. A fogalmak rövid magyarázatá
val egybekötve beszámolt a magyaror
szági kutatók által felfedezett új oszcil
láló és kaotikus kémiai rendszerek 
vizsgálatáról, az egyszerű és csatolt 
elektrokémiai rendszerek kaotikus vi
selkedésének szabályozásáról, a ger
jeszthető BZ-közegben képződő kémi
ai hullámok univerzális diszperziós

törvényének levezetéséről és kísérleti 
igazolásáról, valamint az ún. reakció- 
diffúzió-konvekció rendszerekben ön- 
szerveződéssel képződő mintázatok 
dinamikai törvényszerűségeinek vizs
gálatáról. Az előadó néhány példán 
keresztül bemutatta, hogy ezen alapku
tatások eredményei miként hasznosít
hatók a gyakorlatban, valamint az élő 
rendszerek működésének és szabályo
zásának megértésében.

Nem hagyományos úton 
készült katalizátorok: előállítás, 

jellemzés é s  alkalmazás 
szerves kémiai átalakulásokban

Molnár Árpád
SZTE Szerves Kémiai Tanszék, 

Szeged

A nem hagyományos katalizátorkészí
tési módszerek, mint például fémötvö
zetek gyorshűtése vagy a golyósma
lomban történő, nagy energiájú őrlés 
(mechanokémiai szintézis), egyedi 
összetételű, érdekes, sokszor kiemelke
dő katalitikus tulajdonságokat mutató 
anyagok előállítását teszik lehetővé. 
Ezek általában előzetes aktiválást igé
nyelnek, gyakran pedig a katalitikus re
akciók során alakul ki a katalitikusán 
aktív állapot. Különösen nagy aktivitá
sú és stabilitású katalizátorok nyerhe
tők akkor, ha a katalitikusán aktív kom
ponens mellett alkalmazott második 
fém könnyen oxidálható (pl. Zr). Ekkor 
akár a katalitikus reakciót megelőzően 
végzett, akár a reakció folyamán végbe
menő oxidáció eredményeként képző
dő oxidban jól diszpergálódott, nagy 
fajlagos felületű oxidhordozós fémka
talizátorok nyerhetők.

Kutatásaik során Cu- és Pd-alapú, 
két- és háromkomponensű amorf fém
ötvözeteket vizsgáltak, illetve ezek 
folytatásaként átfogóan tanulmányoz
ták a mechanokémiai szintézissel ké
szült Cu-MgO katalizátorokat. A nyert 
anyagok jellemzésére röntgendif- 
frakciót (XRD), differenciális pásztázó 
kalorimetriát (DSC), röntgen fotoelekt- 
ron spektroszkópiát (XPS) és hőmér
séklet programozott redukciót (TPR) 
alkalmaztak, valamint a katalizátorok 
fajlagos felületére és bázicitására vo
natkozó adatokat is nyertek.

A Pd-tartalmú katalizátorminták je
lentős szelektivitást mutattak többszö
rös kötéseket tartalmazó szénhidro
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gének (diének, acetilének) szelektív 
hidrogénezésében. A Cu-tartalmú ka
talizátorok felületi réztartalma általá
ban alacsony, ennek ellenére magas ak- 
tivitásúak és nagy szelektivitásúak 
alkohol dehidrogénezésében. Az ace- 
ton izobutil-m etil-ketonná történő 
átalakításában egyes esetekben kont
rollált körülmények közötti oxidáció 
szükséges az optimális tulajdonságok 
(hozam, szelektivitás) eléréséhez. 
A legjobb eredményeket adó minták 
katalitikus tulajdonságai megközelítik 
a hagyományos módon (impregnálás- 
sal, ill. együttlecsapással) készült Cu- 
Mg-O-katalizátorokéit.

Az eredmények a Szegedi Tudo
mányegyetem Szerves Kémiai Tanszé
ke, az MTA Kémiai Kutatóközpont, 
Kémiai Intézet és Központi Fizikai 
Kutatóintézet, illetve az olaszországi 
Sassari Egyetem együttműködése 
eredményeként, OTKA pályázati tá
mogatásokkal születtek.

Titán-dioxid felületeken
hordozott Pt-nanorészecskék 

reakcióképessége
Berkó András

Szegedi Tudományegyetem -  MTA
Reakciókinetikai Kutatócsoport

A kétdimenziós modellkatalizátorok 
(2D-MK) előállítása és felületvizsgála
ti módszerekkel történő tanulmányozá
sa a heterogénkatalitikus kutatások 
egyik rendkívül ígéretes területe. Jólle
het, ilyen jellegű vizsgálatok már több 
évtizede folynak (például nemesfém 
egykristályokon és polikristályos fóliá
kon), a pásztázó alagútmikroszkópia 
(STM) és az egyéb atomszondás tech
nikák megjelenése mégis alapvetően új 
lendületet adott az ilyen irányú kutatá
soknak. Az elmúlt 30-40 évben a felü
lettudományi vizsgálatok igen széles 
köre irányult olyan alapvető katalitikus 
folyamatok elemi lépéseinek megérté
sére, amelyek gazdasági szempontból 
is igen jelentősek (szénhidrogén-átala
kítás, ammóniaszintézis, mérges gázok 
semlegesítése).

Ezen kutatások eredményeképpen 
ma már elmondhatjuk, hogy ismerete
ink az atomi szinten lejátszódó folya
matokról jelentősen bővültek. Bár a 
nemesfém-felületeken kapott eredmé
nyek jórészt illeszkednek a polikristá
lyos hordozós nemesfém-katalizátoro
kon megfigyelt tulajdonságokhoz, az 
addigi kísérletekből az is kiderült,

hogy a fém-nanoszemcsék viselkedé
se, diffúziója, reakcióképessége érzé
kenyen változik formájukkal és mére
tükkel.

Az elmúlt néhány évben részletes 
vizsgálatokat folytattak a T i0 2(l 10) fe
lületekre párologtatott nemesfémek 
nanoszerkezetére, illetve azok termi
kus stabilitására vonatkozóan, továbbá 
annak kiderítésére, hogy különböző 
gázok miként befolyásolják az ultravá
kuumban kialakult szerkezetet. Az elő
adásban főként a hordozott Pt szerke
zetével kapcsolatos eredményeket 
mutatták be. A Pt esetében három vo
natkozásban tárgyalták a hordozott 
fém reakcióképességét: (i) kapcsoló
dás a hordozókhoz, ami magában fog
lalja a dekorációs jelenségeket, vagy 
általánosabban az ún. erős fém-hordo
zó kölcsönhatást; (ii) a Pt-szemcsék 
gázindukálta (pl. CO) morfológiai vál
tozásai, beleértve a gázindukálta szem- 
csem éret-változásokat (diszrapció, 
agglomeráció); (iii) a fémszemcséken 
lejátszódó kémiai reakciók, amelyek 
során az adszorbeált formák disszo- 
ciálnak ill. reakcióba lépnek egymás
sal. Ezen jelenségekkel kapcsolatosan 
mutattak be néhány jellegzetes STM- 
felvételt.

Nanoszerkezetű intelligens amfifil 
kotérhálók é s  gélek

Iván Béla
MTA Kémiai Kutatóközpont,

Kémiai Intézet Polimerkémiai és
Anyagtudományi Osztály, Budapest

Az amfifil kotérhálók olyan térhálós 
polimerek, amelyekben egymással 
nem elegyedő hidrofil és hidrofób 
makromolekulák kapcsolódnak össze 
kovalens kötésekkel. Ezek az anyagok 
sajátos módon mind hidrofób, mind 
hidrofil oldószerekben duzzadnak. 
Az ilyen új anyagok csak a legutóbbi 
évtizedben váltak elérhetővé, elsősor
ban a polimerkémia területén az utóbbi 
években bekövetkezett rendkívül in
tenzív fejlődés következtében. Ennek a 
fejlődésnek az eredményeképpen 
olyan jól definiált szerkezettel rendel
kező funkciós polimerek nyerhetők, 
amelyek kiindulási anyagul szolgálhat
nak eddig nem létező, teljesen új anya
gok előállításához.

Tekintettel az amfifil polimer 
kotérhálók összetevőinek összeférhe
tetlenségére, többnyire csak speciális 
körülmények, illetve reakcióutak ve

zetnek kotérhálók előállitásához. 
Az előadás első része ezeket az eljárá
sokat és a kotérhálók szintézisének ál
talános feltételeit foglalta össze.

A polimer kotérhálók szerkezetének 
és tulajdonságainak a felderítése csak 
az utóbbi időben indult meg. Az eddig 
elvégzett szerkezeti vizsgálatok (TEM, 
AFM, SAXS, SANS, szilárdtest NMR) 
eredményei arra utalnak, hogy az amfi
fil kotérhálók speciális fázisszeparált 
doménekből állnak, és ezeknek az átla
gos mérete általában az 1-20 nm tar
tományba esik. Bizonyos összeté
teltartományban az összetevők fázisai 
egymásba ágyazott, de összefüggő 
nanofézisokat alkotnak. Duzzasztott 
kotérhálók pozitron annihilációs spekt
roszkópiai vizsgálata is alátámasztja az 
egymáshoz kapcsolódó azonos nano- 
fázisokból álló szerkezetet.

A legutóbbi kutatások olyan amfifil 
kotérhálók kifejlesztését eredményez
ték, amelyek gyors pH-függő duzza
dásra, illetve vízvesztésre képesek, 
azaz ún. „intelligens” anyagként visel
kednek. A világon elsőként sikerült 
ugyanis polimetakrilsav-l-poli(izobu- 
tilén) (PMAA-/-PIB) kotérhálókat (/ = 
linked) előállítaniuk, amelyek esetén a 
duzzadási fok jelentősen nő a pH-növe- 
lésére, illetve reverzibilis folyadék
vesztés megy végbe a pH-csökkentésé- 
re. Duzzasztott állapotban egy másik 
amfifil kotérháló, a poli(N,N-dimetil- 
aminoetil-metakrilát)-/-poli(izobutilén) 
(PDMAEMA-/-PIB) pedig a hőmér
séklet változására képes olyan átalaku
lásra, amely következtében egy bizo
nyos hőmérséklet felett a fényt csak 
igen korlátozott mértékben ereszti át. 
A hőmérséklet csökkentése egy kriti
kus érték alá pedig újra átlátszó anyagot 
eredményez. Érdekes megjegyezni, 
hogy a PDMAEMA hidrogél nem mu
tat permanens fényáteresztő képesség 
változást, ez a jelenség csak a kotérháló 
esetén tapasztalható. Ez feltehetően a 
kotérhálók különös nanoszerkezetével 
hozható összefüggésbe. Mindkét eset
ben a külső hatásra bekövetkező válto
zás sokszor ismételhető, és a változás 
intenzitása azonos hatásra mindig 
ugyanakkora.

Az ilyen, a szakirodalomban „intel- 
ligens”-nek (smart, responsive) neve
zett anyagok iránt az utóbbi időben je 
lentősen megnőtt az érdeklődés mind 
az alapkutatások, mind pedig az ipar te
rületén.

Sz. G.
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„ K é m ia i  s z e n z o r o k  k u t a t á s á n a k  e r e d m é n y e i  w o r k s h o p ” 
m u n k a m e g b e s z é l é s
(Pécs, 2001. november 22-23.)

Mint ismeretes, a kémiai szenzorok az 
analitikai kémia fontos, korszerű esz
közei. Az ipar a mind nagyobb jelentő
ségre szert tevő intelligens eszközök, a 
környezet monitorálás, a gyógyászat 
igényli jó l működő szenzorok kifej
lesztését. Ugyanakkor a mikrotech- 
nológia, az anyagtudományok fejlődé
se, a kémia különböző ágainak újabb 
eredményei új lehetőségeket teremte
nek szelektív kémiai érzékelők készíté
sére.

A kémiai érzékelők kifejlesztésére 
irányuló kutatás történetének különbö
ző szakaszában hazai iskolák úttörő 
munkát végeztek. Ezzel kapcsolatban 
fontos megemlíteni Lengyel, Csákvári, 
Boksay üvegelektródokkal kapcsolatos 
eredményeit, vagy Pungor, Havas, 
Tóth ionszelektív elektródok kifejlesz
tését eredményező kutatásait. Napja
inkra a kezdetben főleg analitikai 
kémikusok által művelt szenzorfejlesz
tési munka különböző képzettségű 
szakemberek intenzív együttműködé
sét igénylő interdiszciplináris tudo
mányterületté vált. E munkában -  ör
vendetes módon -  több hazai kutató 
iskola vesz részt különböző intézmé
nyekben többé-kevésbé egymástól 
függetlenül dolgozva.

Az új eredmények ismertetésére, a 
különböző iskolák közötti együttmű
ködés elősegítésére a MKE Elektro- 
analitikai Szakcsoport az MTA Analiti
kai Bizottsága és Elektroanalitikai 
M unkabizottsága 2001. november 
22-23. között munkamegbeszélést hí
vott össze „Kémiai szenzorok kutatá
sának eredményei workshop” címen a 
Pécsi Tudományegyetemen. A munka- 
megbeszélést szponzorálta a PTE rek
tora, az OTKA és az OM Mecenatúra. 
Az összejövetelen mintegy ötven kol
léga vett részt, húsz előadás hangzott 
el. Az előadások után felkért hozzászó
ló által indított külön diszkussziós 
ülésre is sor került.

Előadások szóltak:
-  a szenzorkészítésre újabban hasz

nált anyagokról (Horst Srunk, 
Erlangeni Egyetem, Csorbái Haj
nalka, BME Fizikai Intézet),

-  az ionszelektív elektródok műkö

désével, alkalmazásával kapcso
latos modellekről (Marton Aurél, 
Veszprémi Egyetem, Vincze Ár
pád, BME Kémiai Informatika 
Tanszék),

-  ionszelektív elektródok spektro- 
kémiai vizsgálatáról (Gyurcsányi 
Róbert, BME Általános és Anali
tikai Kémia Tanszék),

-  különböző gázérzékelőkről (Mi- 
zsei János, Horváth Attila, BME 
Villamosmérnöki Kar, Fürjes Pé
ter, BME Fizikai Intézet, Peintler- 
Kriván Emese, Szegedi Tudo
mányegyetem),

-  lipid kettősréteg szenzorokról 
(.Pergel Éva, BME Általános és 
Analitikai Kémia Tanszék),

-  amperometriás bioszenzorokról 
(Adányiné Kisbocskói Nóra, 
KÉKI, Nagy Lívia MTA-PTE Ké-

A CHI (Cosmetic & Household Ingre
dients), azaz a Kozmetikai és Háztartá
si Termékek Összetevői c. rendezvény- 
sorozat, melynek a Step Exhibition 
Ltd. angol kiállításszervező cég a fő
rendezője, évente ismétlődik váltakozó 
színhellyel. Az utóbbi években a kö
zép- és kelet-európai országokra helye
ződött a hangsúly: 2000-ben Varsó, 
2001-ben pedig Prága adott otthont a 
rendezvénynek. A társrendező mindig 
az adott ország Kozmetikai Társasága. 
2001-ben ennek megfelelően a Cseh 
Kozmetológiai Társaság volt a társren
dező, amely bevonta a munkába a 
2000. évi varsói kiállítás előkészítésé
ben nagyon sikeres Lengyel Kozmeti
kai Kémiai Társaságot is.

A rendezvényt a Prágai Kiállítási 
Területen, a Vistavisté-n tartották. 
A festői környezet részei a Planetárium 
és a Nemzeti Múzeum Lapidáriuma 
épületei és a Stromovka Park. A kiállí
táson 102 kiállító vett részt, beleértve 
az ún. „Society Com er”-t, ahol 9 or
szág kozmetikai társasága (cseh, len
gyel, bolgár, horvát, magyar, román, 
szerb, szlovák és török) kapott ingye
nes kiállítási területet.

miai Szenzorika K. Cs., Csóka 
Balázs, PTE),

-hullám vezető  szenzorokról (Ko
vács Barna, PTE, Szendrő István, 
Mikro Vákuum Kft.),

-  hullámvezető alapú immunszen
zorokról (Trummer Nikoletta, 
KÉKI)

-szenzorfunkció t mutató szupra- 
molekuláris kölcsönhatások vizs
gálatáról (Kunsági-Máté Sándor, 
PTE),

-é rzék e lő  rendszerek és kemo- 
metriás módszerek együttes fej
lesztéséről (Barkó György, GE és 
Veszprémi Egyetem),

-  voltametriás mérések problémái
ról (Pusztai Szabolcs, Dankházi 
Tibor, ELTE Szervetlen és Anali
tikai Kémia Tanszék, Lakatosné 
Varsányi Magdolna, Bay Intézet).

Nagy Géza -  
Adányiné Kisbocskói Nóra

A szakmai kiállítók -  gyártó, keres
kedő és innovációs cégek -  sorában 
megjelent az Albán Müller, Bayer, 
Brenntag, Cognis, Croda, Crodarom, 
Dow Corning, Exsymol, HCI, Huber, 
Huntsman, Induchem, Kemira, Lonza, 
Norco, Pantpharma, Provital, Rohm & 
Haas, S&D Chemicals, Seppic, Stepan 
Uniqema és Zschimmer&Schwarz.

A rendezvényen a fő szakterületen -  
a kozmetikai és háztartási cikkek 
nyersanyagain és összetevőin -  kívül 
hangzottak el ajánlások a vény nélkül 
kapható gyógyszerekre, a legtöbb or
szágban létező gyógykozmetikai ké
szítményekre, továbbá a háztartási, 
ipari és intézeti fertőtlenítő termékek
re, ill. ezek alapanyagaira.

Az új, avagy a továbbfejlesztett alap
anyagok nagy választékából konkrétan 
igen nehéz bánnit is kiemelni, de a szak
területeket illetően a következő megál
lapítások tehetők. Újra előtérbe kerültek 
a növényi kivonatok. A jelenség az új 
gyártási technológiákkal is (pl. mikro
hullámú extrakció) összefüggésben van. 
A hasonló kiállításokhoz képest a par
füm-kompozíció és az aromagyártó cé
gek nagyobb arányban vettek részt a ki-

C H I k i á l l í t á s  é s  t u d o m á n y o s  k o n f e r e n c i a
(Prága, 2001. november 28-29.)
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állításon. Jelentős volt továbbá a deter- 
gensszektor részaránya is: mind emul- 
gensként, mind tisztító ágensként szá
mos új és hagyományos felületaktív 
anyagot ajánlottak. A konzisztencia és 
stabilitás szabályozóként, vagy önálló 
terméktípusok (gélek, fogzselék) bázi
saként használt sűrítőanyagokból nagy 
volt a választék. A fényvédőszektorban 
a titán-dioxidé volt a hegemónia, de be
mutattak több új fényvédőanyagot és 
kombinációt is. Az egyéb hatóanyagok 
közül a liposzómák, a hidrolizált protei
nek, a vitaminok, különös tekintettel a 
C-vitaminra, az aminosavak, a protei
nek és néhány izzadásgátló, ill. szabá
lyozó termék emelhető ki. Valamennyi 
közös jellemzője a természetes eredet. 
Ez a trend egyébként a segédanyagok 
területén is megfigyelhető volt. Végeze
tül még talán a hajápoló szektor említ
hető meg, ahol a festékekre, a fixáló
szerekre és speciális hatóanyagokra 
terjedt ki a kínálat.

A  V E G Y É P S Z E R  R t. 5 0  é v e

A mai VEGYÉPSZER Rt. elődjét, a 
Vegyiműveket Szerelő Vállalatot 
(VEGYSZER-t) a Bánya- és Energia
ügyi Minisztérium 1951. február 3-án 
alapította. Az elmúlt 50 év változásai 
szoros kapcsolatban voltak a minden
kori magyar gazdaság törekvéseivel, 
változásaival.

Nagyvállalat született

A vállalat fejlődésének első szakasza a 
megalapítástól a rendszerváltásig terje
dő 40 év volt. Ezt az időszakot a folya
matos növekedés, bővülés, fejlődés jel
lemezte. A létrejött nagyvállalat 
tevékenységében a hazai piac mellett 
egyre nagyobb jelentőségűek lettek a 
külföldi piacok is.

Az 50 évvel ezelőtt megalapított, 
elődnek tekintett VEGYSZER a Ne
hézipari M inisztériumhoz tartozó 
vegyipari termelő vállalatok beruházá
saihoz gépeket és berendezéseket gyár
tott, szerelést és generáljavitási munká
kat végzett. Később elektromos 
berendezések szerelésével, építőipari 
tevékenységgel és tervezési feladatok
kal bővült a profilja. Eközben szerve
zetileg is átalakult, az újabb feladatok-

A kiállításhoz csatlakozó tudomá
nyos konferenciát 4 félnapos szekcióra 
osztották, melyek meghallgatásáért kü
lön fizetni kellett. Az első napi szekci
ók alcíme „A biztonság és a hatékony
ság megvalósítása a kozmetikai 
készítményekben” volt. Az erre vonat
kozó tesztek és az európai követelmé
nyek ismertetése után technológiai elő
adásokra került sor a folyékony 
diszperziós polimerekről, a szerves 
szilikonokról, néhány tennészetes ala
pú emulgensről, a kozmetikában hasz
nált pigmentekről, valamint a sokolda
lúan alkalmazható foszfolipidekről.

A második napi program alcíme „A 
bőr penetráció és annak hatása a koz
metikai termékek aktivitására” volt. 
Az előadásokban az általános felszívó
dási és barrier témák mellett a lipo
szómák, az aminosavak és peptidek, a 
növényi kivonatok és a C-vitamin 
lipofilizátumok felszívódása és haté
konysága voltak a példák. A sort ismét

hoz új részlegeket alakítottak ki, több, 
kisebb vidéki üzemet, egységet csatol
tak a vállalathoz. 1961. április 25-től a 
vállalat székhelye Budapesten, a XV. 
kerületi Mogyoród útja 42. lett.

1972-ben a Nehézipari Épitő Válla
latot, a Vegyipari INVESZT Vállalatot 
és a Vegyipari Fejlesztési Egyesülést 
minisztériumi döntéssel beolvasztották 
a VEGYSZER-be, s ezzel létrejött a 
Vegyiműveket Építő és Szerelő Válla
lat, a VEGYÉPSZER.

A Nehézipari Építőipari Vállalat el
sősorban bányák és bányászlakások 
építésével foglalkozott. A Vegyinveszt 
a hatvanas évek fordulójától a fejlesz
teni kívánt vegyipar számára a „beru
házás -  lebonyolítás -  fővállalkozás” 
egységében végezte munkáját. Ez a 
szervezet irányította a m űanyag-fel
dolgozás beruházásait. A Vegyipari 
Fejlesztési Egyesülés a korábbi Vegy
ipari Tröszt szétválásával jött létre, s 
fejlesztési, beruházási kérdésekkel 
foglalkoztak.

1977-ben a Petrolkémiai Beruházá
si Vállalatot is integrálták a VEGY- 
ÉPSZER-be. Ez a vállalat a hazai ne
hézvegyipar beruházásait tervezte, s 
fővállalkozóként lebonyolította.

A VEGYÉPSZER az ország első

technológiai előadások zárták: a fog
pasztákról (tulajdonképpen fog
gélekről), a hidrolizált proteinekről, 
izzadásgátló és egyensúlyban tartó 
anyagokról és a növényi kivonatokról 
hangzottak el előadások.

A több mint 100 kiállítót és több 
ezer látogatót felvonultató kiállítás és 
konferencia nagyon érdekes és hasznos 
rendezvény volt. Ennek tudatában Tár
saságunk küldöttsége tárgyalásokat 
folytatott a Step kiállításszervező cég
gel, valamint a két legutóbbi rendez
vény társrendezőivel: a Cseh Kozme- 
tológiai Társasággal és a Lengyel 
Kozmetikai Kémiai Társasággal egy 
budapesti kiállítás megszervezéséről. 
Nagy valószínűséggel megkapjuk a 
2004. évi rendezői jogot. A döntés 2002 
nyarára várható. A 2002-es színhely 
Varsó, a 2003-as pedig Moszkva lesz.

Hangay György

olyan építő, gépgyártó és technológiai 
szerelő vállalata lett, amely fővállalko
zó szervezetén keresztül bonyolította 
le a nagyobb, állami beruházásokat, 
beleértve az ezzel összefüggő előkészí
tési, műszaki tervezési, szolgáltatási és 
kivitelezési tevékenységeket is.

A hatvanas évek közepétől a válla
lat működésében a minőségi követel
mények kerültek előtérbe. A vegyipari 
berendezések gyártásában is elsődle
ges szempont lett a magas, megbízható 
minőségi igények kielégítése, bevezet
ték a hegesztésre, mint korszerű tech
nológiára alapuló szerelési kultúrát, s 
megkezdték a minősített hegesztők ok
tatását.

Az egyre bővülő, növekvő vállalat 
mind nagyobb piacokon jelent meg, s a 
hetvenes évek közepétől elindította a 
szolgáltatási exportot is. A cég első 
külföldi munkái Csehszlovákiában, 
Lengyelországban, a Német Demokra
tikus Köztársaságban voltak, majd a 
nyolcvanas évek elejétől az akkori Né
met Szövetségi Köztársaság több 
nagyvárosában végzett építési, techno
lógiai szerelési munkákat. A VEGY
ÉPSZER a hetvenes évek közepétől az 
Orenburgi, majd a nyolcvanas évek kö
zepétől a Jamburgi Államközi Együtt
működési Szerződés keretében részt 
vett a volt Szovjetunióban folyó föld
gáz- és olajipari beruházásokban.
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Átmenet a tervgazdaságból 
a piacgazdaságba

A kilencvenes években ismét jelentős 
szervezeti változások történtek. Elsőd
legesen a vállalatot körülvevő hazai és 
nemzetközi politikai, gazdasági, jogi 
feltételek módosultak. A korábbi terv- 
gazdálkodásról az ország megkezdte 
az áttérést a piacgazdaságra. Ennek el
ső lépéseként az állami vállalatokat al
kalmassá kellett tenni a privatizációra.

A VEGYÉPSZER esetében is -  el
ső lépésként -  1991-ben a vállalat át
alakult részvénytársasággá, majd ké
sőbb leváltak, önállósultak a gyártással 
foglalkozó gyáregységek (Salgótarján 
és Tiszakécske). 1994-ben a menedzs
ment részvételével és a munkavállalói 
programba kapcsolódással sikerült pri
vatizálni a társaságot, amely azóta is 
nemzeti tulajdonban van.

A piacgazdaság feltételeinek meg
felelni azonban ez a társaság is csak 
hosszú vajúdás, átalakulás után volt 
képes. Kezdetben -  a Szovjetúnió fel
bomlása miatt -  a külföldi piacok szű
külése, majd a hazai gazdasági fejlődés 
visszaesése m iatt a beruházási piac 
pangása, majd az általános tőkehiány 
okoztak problémákat. Ezeket a nehéz 
éveket a VEGYÉPSZER Rt. a saját 
útjának, tevékenységi köreinek keresé
sével, új stratégiák kialakításával, a 
szervezeti és személyi kérdések rende
zésével töltötte. 2000-re ezeket a törek
véseket siker koronázta, a Társaság 
helyzete konszolidálódott.

A megújult Vegyépszer 
lehetőségei

Az akadályokat sikeresen leküzdő 
VEGYÉPSZER ma már a korábbitól 
némileg eltérő profillal működik; első
sorban a fővállalkozás területén meg
szerzett tudását kamatoztatja. A társa
ság a szervezeti kérdésekben is 
előrelépett, a különböző kivitelezési te
vékenységeket az általa alapított vál
lalkozásokba delegálta. A VEGYÉP
SZER cégcsoport a beruházási piacon 
komplett szolgáltatást képes nyújtani, 
fővállalkozóként kulcsrakész módon 
kivitelezni a kisebb-nagyobb ipari, ke
reskedelmi létesítményeket.

Az új feltételeknek megfelelő stra
tégia alapján a VEGYÉPSZER ismét a 
magas színvonalú és speciális szakmai 
tudás, valamint a különlegesen magas

mkl

minőséget biztosító munkavégzés 
alapján kíván kiemelkedni a mai építő
szerelő, fővállalkozó cégek sorából.

A technológiai szerelés ma is fontos 
tevékenysége a Társaságnak, s a kül
földi munkák nagyobb hányada is ebbe 
a körbe tartozik. Szintén tradicionális 
profilja a cégnek az ipari üzemek építé
se, szerelése, valamint az energetikai 
beruházásokban való részvétel. Infra
strukturális beruházásokban a kór
házaktól a kereskedelmi üzletköz
pontokig, a vonalas gázvezetékek, 
fűtőrendszerek építéséig számos terü
leten szerzett referenciákat a társaság.

Az elmúlt évtizedben megerősödött 
a környezetvédelmi beruházási profil, 
ezen belül is elsősorban a szennyvíz
tisztítók építése, szerelése területén 
vált meghatározó piaci szereplővé a 
VEGYÉPSZER. A jövőben saját kör
nyezetvédelmi technológiai rendsze
rekkel kívánja kiegészíteni kínálatát.

Az autópálya, út- és hídépítés új 
tevékenységként jelent meg a cég pro
filjában. Korábban részfeladatként, el
sősorban a külföldi munkákhoz kap
csolódóan, belföldön pedig a hatvanas 
években végezte ezt a tevékenységet a 
vállalat. Az elmúlt évektől nagyságren
dileg és jelentőségében is megnöveked
ve, -  egy út- és egy hídépítő konzorci
um vezető tagjaként -  már belföldön is 
vállalkozik erre a tevékenységre. Nagy 
jelentőségű, fővállalkozás keretében 
végzendő feladatai vannak az M3, M7 
és M9 jelű autópályák építésénél, to
vábbá egy-egy Tisza és Duna híd, vala
mint ártéri hidak építésében stb.

A jövő kihívásaira új, tudás bázisú 
szakmakultúra megerősítésével, a pro- 
jektirányitási rendszer általánossá téte
lével készül fel a társaság.

Jelen, múlt, jövő -  minőség-
biztosítás a Vegyépszer Rt.-nél

A társaság üzleti filozófiájának alapja 
mindig a magas színvonalú munkavég
zés volt, ezért a minőségbiztositást ki
emelt feladatnak tekintette. A gyártás 
területén jó l felszerelt anyagvizsgáló 
üzem is biztosította a termékek és szol
gáltatások jó  minőségét. A VEGYÉP- 
SZER-nek már 1991. márciusában a 
TÜV.-Bayern kiadta az AD-Merkblatt 
HPO minősítést, melynek érvényessé
gét azóta is fenntartják. Ez a minősítés 
az első három évben a VEGYÉPSZER 
Rt. különböző szervezeti egységeinek

-  Építési Divízió, Szerelési Divizió, 
Külkereskedelmi Igazgatóság, Engi- 
neering Igazgatóság és Tengizi Projekt
-  működését tanúsította. A folyamatos 
szervezeti változások miatt 1997-től a 
tanúsító ÉMI-TÜV Bayern a tanúsít
ványt a rendszer hatálya alá tartozó te
vékenységek meghatározásával adta 
ki.

A VEGYÉPSZER-nél már 1994 
előtt is volt minőségügyi tevékenység, 
mely elsősorban a gyárakban végzett 
gyártásra és kivitelezésre koncentráló
dott, de az átfogó minőségbiztosítási 
rendszer kiépítését az 1990-ben létre
hozott Minőségbiztosítási Felügyelet 
kezdte meg.

A Társaság egészére vonatkozóan -  
az építési tevékenységet is folytató ki
vitelező vállalatok között -  Magyaror
szágon elsőként a VEGYÉPSZER Rt. 
szerezte meg 1994-ben a TÜV CERT 
tanúsítványt, amely igazolja, hogy a 
Társaság az ISO 9001/MSZ-ÉN 
29001-es szabvány követelményeire 
épült minőségbiztosítási rendszer sze
rint dolgozik.

Követve a piaci változásokat a cég 
szervezeti struktúrája folyamatosan 
változott -  és ma is változik -  és ez a 
minőségügyi szervezetet is érintette.
1998-ban a cégvezetés integrálta a 
munkabiztonsági, minőségbiztositási 
központi egységeket, és létrehozta az 
MBK Szervezetet, a mai Minőségbiz
tositási Igazgatóság elődjét. Az Igaz
gatóság látja el a cég minőségbiztosí
tási, m unkabiztonsági, tűzvédelmi, 
környezetvédelm i és emelőgépes 
szakterületeinek irányítását, felügye
letét és koordinálását, valamint a cég
csoport egyes tagjainak ilyen jellegű 
szolgáltatásokat nyújt.

2000-ben megjelent az ISO 9000-es 
szabványsorozat korszerűsített válto
zata, mely szükségessé tette a minő
ségbiztosítási rendszer átalakítását, fej
lesztését. Erre egy -  a cég stratégiai 
tervével összhangban lévő -  középtávú 
program készült, mely egyebek mellett 
az alábbiakat tartalmazza:

> a VEGYÉPSZER Rt. Magyar 
Nemzeti Minőségdíjas társaság, 
melynek vezetősége elkötele
zett a teljeskörű minőségirányí
tási kultúra (TQM) iránt;

>  a VEGYÉPSZER konszern in
tegrált irányítási rendszert mű
ködtet, mely magába foglalja

• az ISO 9001:2000 minőségirá
nyítási,

162 2002. 57. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



• az ISO 14001 környezetköz
pontú irányítási,

• a BS 8800 munkahelyi egész
ségvédelmi és biztonsági irá
nyítási,

• a projektirányítási és
• az AQAP katonai irányítási 

rendszert;
>  a VEGYÉPSZER csoport tagjai 

önállóan is tanúsított irányítási

Technológiai ajánlatok

TO CB7 Bioetanol gyártás lignin/ceilulóz 
megújuló forrásokból, ilyenek pl. mező- 
gazdasági és papíripari fafeldolgozás hulla
dékai. A forró gőzzel való feltárás (hidrolí
zis) alkalmazásával kinyerhető bioalkohol 
versenyképes termék.

TO ANP 01 10 22 Policiklusos aro
más származékok, retinoidok. Francia 
ipari kutatóintézet nagyszámú vegyü- 
letek előállítását dolgozta ki.

TO 129601KK Elektrokoagulációs 
eljárás szennyvízkezelésre. Francia 
kisvállalat eljárása az optika, elektroni
ka és telekommunikáció számára, az 
infravörös tartományban áteresztő 
anyagok gyártása során keletkező 
szennyvízkezelést oldotta meg.

OO/CSIC/58 Antioxidánsok az olí
vaolaj feldolgozása során. Spanyol ku
tatóintézet új eljárást fejlesztett ki a 
hidroxi-tirozol antioxidáns koncentrá- 
tum kinyerésére.

IRCr-TO/8 Biosulphur Rt., bioaktív 
kén. Lengyel ipari kutató-fejlesztő cég 
bioaktív kén készítmény előállítására 
alkalmas technológiát ajánl.

OO/URJC/OH M űanyag hulladé
kok újrahasznosítása petrokémiai cél
ra. Spanyol egyetem újrahasznosítási 
technológiát dolgozott ki.

TTL stem drive Mozgó alkatrészek 
nélküli fluidkeverő; folyadékok, porok, 
granulátumok vagy félszilárd jellegű 
anyagokhoz. A skót, szabadalmaztatott 
fluidkeverő típus sok területen haszno
sítható az iparban.

IT-TO-2001/12-03 Mikroreaktorok 
vegyi- és gyógyszeripari folyamatok 
precíz szabályozására. Német high- 
tech cég mikrostrukturált eszközöket 
fejlesztett ki a kémiai reakciók jobb ki
vitelezésére.

PSTP/TO/002/01 Új nióbiumkatal- 
izátor folyadékfázisú oxidációhoz. 
Nióbiumtartalmú, mezopómsos mole
kulaszita (MCM-41) aktív és hatásos 
katalizátor dialkil-szulfidok és szul- 
foxidok hidrogén-peroxidos oxidáció
jakor. A katalizátort lengyel kutatócso
port szintetizálta először.

rendszer(eke)t működtetnek, és 
rendelkeznek a tevékenységük 
ellátásához szükséges hatósági 
tanúsításokkal.

Kazahsztánban a kivitelezést az 
amerikai (ASME, ANSI, API) szabvá
nyok szerint végzik.

A kitűzött célok elérése hosszabb 
időszakot átfogó munkát igényel, s eh-

1T-TO-2001/12-07 Piezoelektro
mos, különlegesen pontos adagoló 
pumpa folyadékokhoz és gázokhoz. 
Német kutatóintézet piezoelektromos, 
diafragma pumpát fejlesztett ki, a 
mikroeszköz folyadékokat és gázokat 
adagol.

Technológiai igények

I-01-08-EX3j tervezésű anyagok az autóipa
ri alkatrészek gyártásához. Spanyol, az au
tóipar számára műanyag alkatrészeket 
gyártó cég keres alkalmas műanyagokat, 
dekoratív anyagokat és gyártási eljárást.

FIN2002 0221 ce Szállítható katali-

hez szolgáljon mottóként Jack Welch, a 
General Electric volt elnökének állás
pontja:

„A minőség a vevők ragaszkodásá
nak legjobb biztosítéka, a legjobb vé
dekezés a konkurencia ellen, továbbá 
az egyetlen út a folyamatos fejlődéshez 
és a jövedelem termeléséhez. ”

Oszoli Agnes-Hornek Ildikó

tikus égető alkalmazása. Finn cég keres 
meglévő katalitikus égető berendezésé
hez újabb technológiai feladatokat, al
kalmazási területeket. Az égető kismé
retű és szállítható.

CHRR03 UV áteresztő műgyanták 
gyártási technológiája. Román vállalat 
keres biztonságos és hatékony gyártási 
eljárást UV áteresztő műgyantákhoz, 
amelyek fílmképző komponensként 
felhasználhatók lakkokhoz és festé
kekhez.

További információk: Szabó Eszter 
EU MIK/IRC Hungary BME-OMIKK 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7., 
Tel.: 1-4575340, Fax: 1-457-5341, e- 
mail: szeszter@omk.omikk.hu

GM.

A mostani ajánlóban szabadalmakkal kapcsolatos honlapokat 
W E B  F IG Y E L Ő  mutatunk be. Elsőként a Magyar Szabadalmi Hivatal oldalára 

(http://www.mszh.huA hívjuk fel az olvasók figyelmét. Itt 
nemcsak általános információkat kaphatunk a szabadalmakról, azok formai és tartalmi 
követelményeiről, hanem a Hivatal szolgáltatásairól, kiadványairól, híreiről és 
pályázatairól is tájékozódhatunk, csak úgy, mint a magyar feltalálókról és 
találmányaikról is. Emellett kereshetünk is on-line iparjogvédelmi adatbázisokban, 
például Hunpatéka magyar szabadalmi adatbázisban (http://www.mszh.hu/- 
Magvar/db/hpat/í. amelyben a bibliográfiai adatok, az igénypontok és a kivonatok 
kereshetők, megjeleníthetők. A PIPACS (Publikus Iparjogvédelmi Adatbázis Család) 
Ihttp://pipacs.arcanum.hu/l egy olyan kombinált adatbázis, amely egyszerre teszi 
kereshetővé a magyar szabadalmi és védjegy dokumentumokat, továbbá használati és 
ipari mintaoltalmakat, és az ezen oltalmi formákhoz tartozó bejelentéseket, bibliográfi
ai adatokat és ábrákat.

A MSZH oldalán részletes linkgyűjteményt találhatunk az ipatjogvédelmi szempont
ból fontos honlapokról. Itt is említik többek között a CAS Chemical Patents Plus szabadal
mi szolgáltatását (http://casweb.cas.org/chempatplusA. amely révén az amerikai és a 
Chemical Abstracts-ben megjelenő szabadalmak között kereshetünk. A széleskörű 
keresés és a szabadalmak címeinek és kivonatainak megtekintése regisztrált felhasználók 
részére ingyenes. A kémia és általában a természettudomány területén világszerte meg
jelenő szabadalmakkal kapcsolatos átfogó szolgáltatásokat nyújt a Derwent 
(http://www.derwent.comI.

Külföldi szabadalmak keresése esetén nagyon hasznos lehet az esp@cenet 
(http://ep.espacenet.comA. Itt 30 millió szabadalmi dokumentum között kutathatunk, és 
a kivonat mellett, bár kissé nehézkesen, de egyes esetekben a teljes szabadalom is 
ingyenesen hozzáférhető. Érdemes lehet meglátogatni a Brit Könyvtár szabadalmi 
gyűjteményét is (http://www.bl.uk/services/information/science.htmri. az USA 
Szabadalmi Hivatala (USPTO, http://www.uspto.govA által fenntartott honlapot, a 
Delphion cég (http://www.delphion.eom/~). vagy a Get’hcPatentcom cég oldalát 
(http://www.getthepatent.eom/l. amely utóbbi többek között azzal hirdeti magát, hogy 
egy speciális tömörítő eljárás segítségével gyorsabban tölthetjük le a kívánt szabadal
makat.

Árva Péter 
arvap@comgenex.hu

E U  p a r t n e r k e r e s é s  a  k é m i a i  k u t a t á s b a n
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Scfye&ületi é tet

MKE HÍREK

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. február 6-ai 
üléséről
Jelen vannak: Bognár János, Hencsei 
Pál, Jedlovszky Pál, Gimesi Ottó, Her- 
mecz István, Kalaus György Kálmán 
Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, valamint Wolfling János 
Gyógyszerkémiai Szakosztály titkár, 
Liptay György Analitikai Szakosztály 
elnök és Rácz László, a MKL felelős 
szerkesztője, mint meghívottak.

Kimentette magát: Banai Endre, 
Hlavay József

1. Napirend előtt
Fazakas János ügyvezető igazgató 

benyújtotta írásos lemondását erről a 
posztról, amit szóban már az előző na
pi GB ülésen is megtett a jelen lévő el
nöknek. Az elnök a lemondást elfogad
ta, az ügyvezető utolsó munkanapja ez 
a nap. A főtitkárnak írásban átadja a fo
lyó ügyeket. A főtitkár elvállalta, hogy 
az új ügyvezető megbízásáig elvégzi a 
legfontosabb ügyvezetői teendőket.

A főtitkár előterjesztésében az IB 
jóváhagyta, hogy az ügyvezető igazga
tóváltás egyáltalán nem jelenti annak a 
folyamatnak a leállítását, mellyel az 
MKE Titkárságának a működését átlát
hatóvá, a visszajelzéseket gyorsabbá és 
szabályozottabbá kívánták tenni. Tehát 
a megkezdett munka folytatódik, de az 
a mód, ahogy az ügyvezető ezeket in
tézte, már elfogadhatatlan volt.

A legfontosabb feladatok:
-  változatlan létszámmal az ügyek 

folyamatos vitele,
-  a Cégbíróságnál, a banknál és az 

APEH-nél az aláírási jogok átje- 
lentése,

-  a Szakosztályelnökök és a helyi 
szervezetek vezetőinek kiértesíté
se a személyi változásról és a 
program folytatásáról,

-  az átadás-átvétel lebonyolítása, 
ami az egyhavi bérkifizetés feltétele. 
A feltételrendszert Jedlovszky Pál fo
galmazza meg.

2. A határozatok végrehajtása
-  1/2002 A könyvvizsgáló cég be

számolójára lásd 3.
-  2/2002 A 2001. évi tény és 2002. 

évi tervadatokra nézve a GB ülés elfo

gadta a könyvvizsgáló javaslatát, mi
szerint a márciusi 1B ülés elé terjeszti 
egy olyan tervkészítési Excel progra
mot, mellyel nemcsak a bevétel-kiadás 
adatok, hanem pénzforgalmi adatok is 
nyomon követhetők havi bontásban.

-  3/2002 Az elnökségi ülés idő
pontjáról az IB most sem határozott.

3. A 2001. évi bevételek és költségek 
az ügyrendnek megfelelő kontrolling 
adatok alapján. A 2002. év gazdasági 
és rendezvényterve

A főtitkár az előző napi GB ülés és 
azon a könyvvizsgáló által készített és 
az IB tagoknak szétküldött előterjesz
tés részleteit ismertette. Ez abból a 
szempontból csoportosította a bevéte
leket és kiadásokat, hogy azok hol me
rültek fel:

Források MFt-ban:
-  Tagdíjak magánszemélytől: 1,8
-  Tagdíjak jogi személytől: 11,0
-  Rendezvények bruttó hozama:

9,8 (a ki és bejövő számlák 
egyenlege, támogatások nélkül. 
Tehát, csak amit a rendezvény ki
állítás maga hozott, a hirdetést is 
beszámítva)

-Tám ogatások: 30,5 (tehát ez tart 
el minket és nem a rendezvény, 
bár a támogatások gyakran kötőd
nek rendezvényekhez)

-  Szja 1%: 0,3
-  Egyéb bevételek: 1,1
-  Pénzügyi műveletek bevétele: 1,4 

(ez döntően devizaárfolyam nye
reség)

-  Összes tárgyévi forrás: 55,9
Felhasználások:
- A z  apparátus költségei: 18,7
-E g y é b  működési költség: 19,5 

(utazások, társadalmi jutalom és 
minden más, ami nem kiadvány, 
nem konferencia, nem rendez
vény)

-  Kiadványok vesztesége: 13,4
-A d o tt támogatások: 3,5
-  Egyéb költségek és ráfordítások:

0,8
-T árgyévi felhasználás: 55,9
-  A forrás és a felhasználás tehát

egyforma, a tárgyévi eredmény nulla
-  Az előző évekből (2000. és az 

előtt, tehát 360 napnál régebbi) követe
lések leírása: -3,2 MFt

-  Ezzel az MKE várható mérleg
adata -3,2M Ft, de megszabadulunk 
ugyanennyi régi tehertől (ez előírás is).

-  További lejárt, 360 napnál fiata
labb követelésünk -  hála a Titkárság 
tevékeny, erre irányuló munkájának az 
elmúlt hónapokban -  2,1 MFt, ennek 
kb. a fele még várhatóan bejön.

A főtitkár jelezte, hogy a könyv- 
vizsgáló eddigi munkáját a GB igen 
nagyra értékelte és várja a folytatást.

5/2002 Február végén a könyvvizs
gáló közreműködésével a GB megkap
ja  a 2001 év zárását és a 2002 évi ter
vet, amit március 6-án megtárgyal és 
az IB ülés elé terjeszt.

6/2002 Titkárság e hét végéig ösz- 
szeállítja a támogatások táblázatát, 
amiből kiderül, hol kell azonnal intéz
kedni a lejárt szerződések meghosz- 
szabbítására (ez összesen 30 MFt bevé
tel).

A Könyvvizsgáló bejelentése sze
rint a vizsgáló és javaslattevő munkáját 
május végéig be fogja fejezni. A vele 
kötött szerződést a GB tagjai kézhez 
kell, hogy kapják.

7/2002 A Könyvvizsgáló legalább 
ez év első negyedévére havi bontású 
pénzügyi tervet készít, amit a Titkár
ságnak követnie kell.

4. Egyebek
Az IB meghallgatta Rácz László 

előterjesztését a nyomdapályázatról és 
elfogadta a megbízott ügyvezető javas
latát a leggazdaságosabb ajánlatot tevő 
Áldási nyomda felkérésére az MKL 
nyomdai munkáira (egyhangú).

A következő IB ülés 2002. február 
13-án, szerdán, 15.00-kor lesz. Napi
rend (a kötelező pontokon túl):

A MKE taglétszám növelési lehető
ségei (Hencsei Pál). Az MKL, a 
KÖKEL és a MKF felelős szerkesztői
nek meghallgatása: szakmai és gazda
sági kérdések. A 2002. évi MKE utazá
si terv jóváhagyása és a külföldi 
szervezetekben való képviselet megtár
gyalása (megb. ügyvezető igazgató)

Az előzetes írásos anyagokat febru
ár 11-ig kell az IB tagokhoz eljuttatni.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula
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Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. február 13-ai 
üléséről
Jelen vannak: Bognár János, Hencsei 
Pál, Jedlovszky Pál, Hermecz István, 
Kalaus György, Körtvélyessy Gyula, 
valam int Hangos Istvánná az MKF, 
Rácz László az MKL és Várnai György 
a KÖKEL felelős szerkesztője, Liptay 
György az Analitikai Szakosztály elnö
ke, mint meghívottak.

Kimentette magát: Banai Endre, 
Gimesi Ottó, Hlavay József, Kálmán 
Alajos, Pallos László.

1. Napirend előtt
Bem utatkozott Kisdaróczi János, 

aki érdeklődik az ügyvezető igazgatói 
állás iránt. A főtitkár bejelenti, hogy az 
állással kapcsolatban Csutorás Lászlót 
is javasolták. Döntés csak az elnök és a 
főtitkár közös állásfoglalása után ké
sőbb történik.

2. A határozatok végrehajtása
Nem volt lejáró határidejű határozat
3. Az MKE Lapjainak bemutatko

zása
A részletes beszámolók a Titkársá

gon megtekinthetőek.
Hangos Istvánná tájékoztatót adott a 

Magyar Kémiai Folyóiratról. A 108. év
folyamába lépett folyóirat havonta 
40-50 oldal terjedelemben jelenik meg 
350 példányban, ebből 250 az előfizető. 
A szerzők maguk készítik (szedik) cik
keiket, a MTESZ nyomda nyomja, az 
MKE terjeszti. Éves költség kb. 3,6 
MFt, ehhez az MTA 800 eFt-tal járul 
hozzá. Javaslatok: vegyipari techniku
mokban és szakközépiskolákban kelle
ne előfizetőket toborozni. A folyóirat
nak saját magának kellene pályázatokon 
részt venni, ehhez Gálosi György segít
séget nyújtana.

Várnai György a Középiskolai Ké
miai Lapokról adott tájékoztatást. Ez a 
kiadvány évenként ötször jelenik meg 
80 oldalas füzetként 600 példányban. 
Az előfizetők száma 400, 150 példányt 
külföldre küldenek. Éves kiadás 2 MFt, 
a bevétel (előfizetés, OM és pályáza
tok) 1,5 MFt. Az 1 000 középiskolából 
mindössze 200-220 fizet elő, ezen min
denképpen változtatni kell az iskolák 
kémia tanárainak megkeresésével. Ja
vasoljuk, hogy a Kémia tanári szakosz
tály tagjai az MKL mellett a KÖKÉL-t 
is kapják meg.

Rácz László a Magyar Kémikusok 
Lapja szerkesztési elveit, pénzügyi,

gazdasági, nyomdai terjesztési kérdé
seket és a jövőbeni terveket ismertette. 
Rövidesen Internetre kerül a tartalom- 
jegyzék, a cikk összefoglalók és a hir
detések. Az új nyomdára a 4. számtól 
állnak át, és a terjesztési gondokat is 
igyekeznek megoldani. Cél a lap olvas
mányosabbá tétele és újdonságok köz
lése is. A folyóiratnak nem feladata 
tudományos közlemények megjelente
tése. A folyóirat gazdálkodásának 
alapja az MKE Gazdasági Ügyrendje
7. melléklete.

4. Egyebek
Hencsei Pál ismertette a tagdíjfize

tés jelenlegi helyzetét és taglétszám 
növelését célzó javaslatát. Jelenleg 
490-en 1996-ban vagy régebben fizet
tek utoljára, 1 186-an 1997-2000 kö
zött fizettek és 2 565-en 2001-ben 
vagy 2002-ben fizették be tagdíjukat.

A második csoportba tartozó tagok az 
MKE részéről udvarias felszólító leve
let kapjanak a hátralékok rendezésére. 
M inden szakosztály elnök és helyi 
szervezet vezetője megkapná tagjainak 
névsorát a fenti hármas csoportosítás
ban, és feladatuk lenne a második cso
portba tartozók tagdíj elmaradásának 
felszámolása.

8/2002 Az írásos előterjesztést az 
IB egyhangúan elfogadta

A főtitkárt (mb. ügyvezető igazga
tót) távollétében február 18-24-ig az el
nök, február 25-től március 3-ig a főtit
kárhelyettes helyettesíti.

A legközelebbi 1B időpontja márci
us 6 . szerda 1500 óra. Napirend az éves 
tervezetben szereplő témákon túl a 
2002. évi MKE utazási terv jóváhagyá
sa és a külföldi szervezetekben való 
képviselet megtárgyalása.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál

2001 évi külföldi u tazások  központi ill. szakosztályi keret terhére

1. Antal Istvánná márc. 31,-ápr. 3. FECS ülés Brüsszel
2. Antal Istvánná okt. 10-12. FECS ülés Porto
3. Bognár János ápr. 1-5. Festékkiáll./konf. Nümberg
4. Bognár János szept. 23-28. Eurocoat Lyon
5. Domány György máj. 5-7. ISMC Noordwijkerhout
6. Czvikovszky Tibor márc. 18-21. 1MPP Avignon
7. Dörmő Nóra szept. 9-14. Membrán Konf. Ladek Zdroj
8. Fazakas János nov. 16-20. EMT Románia
9. Hangay György szept. 16-20. ISF Berlin

10. Hangay György nov. 27-30. CNI Konf. Prága
11. Heil Bálint szept. 2-7. FECHEM Gdanszk
12. Heltai György júl. 8-13. Spcktrokém. Konf. Pretoria
13. Kálmán Alajos okt. 10-12. FECS ülés Porto
14. Kálmán Alajos jún. 20-23. Európai Kém. Lapok Társ.tul. ülés Párizs
15. Kiss A. Sándor szept. 19-21. 7. Mg Konf. Zaragoza
16. Kántor Tibor júl. 8-13. Spectrokém. Konf. Pretoria
17. Kőris András szept. 9-14. Membrán Konf. Ladek Zdroj
18. Náray-Szabó Gábor márc. 31-ápr. 3. FECS ülés Brüsszel
19. Nyitrai József jún. 28,—júl.4 IUPAC ülés Brisbanc
20. Riedel Miklós ápr. 18-21. ó.Kém.tanári Konf. Bécs
21. Szobányi Imre febr. 16-18. EFCE ülés Porto
22. Várnai György máj. 13-20. Kémia Okt. Konf. Rodosz
23. Soltész György ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
24. Várnai György ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
25. Harka Katalin ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
26. Wajand Judit ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
27. Fodor Erika ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
28. Őry Imre ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
29. Kovácsné Csányi Csilla ápr. 18-2!. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
30. Vclkey László ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
31. Mátrai István ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
32. Mátrainé Tálos Ilona ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
33. Rajkányi Lajosná ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
34. Tóth Zoltán ápr. 18-21. 6. Kém.Tanári Konf. Bécs
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Beszámoló rendezvényekről

Hőgyes-termi délutánok
(Budapest, 2001. október 9.; december 4.)

Hideg Kálmán: Szabad gyökök 
szerepe a bioaktív vegyületek kuta

tásában

Előadásának rövid összefoglalójából is 
kitűnik, hogy a gyógyszerkutatás szá
mára nemcsak új hatóanyagok, hanem 
akár diagnosztikumok és farmakológi
ái „eszközök” is kifej leszthetők az el
mondott ismeretek alapján.

A földi élet az oxigén jelenlétéhez 
alkalmazkodott, amely maga is biradi- 
kális vegyidet, vagyis szabad gyök nél
kül nincs élet. Ugyanakkor az enzimek 
és az antioxidánsok által nem kontrol
lált oxidációs folyamatok során képző
dő gyökös és nem gyökös reaktív oxi
gén és nitrogén intermedierek (ROI, 
RNI) okozta károsodás, az oxidatív 
stressz, számos pathológiás folyamat 
velejárója. Az oxidatív szabad gyökök 
rövid ( 10_1 - 10"9 s) élettartamúak, igy 
kimutatásuk csak hosszabb élettartamú 
gyökké alakítással lehetséges. A leg
gyakoribb spin-csapda vegyületek a 
nyílt láncú és aliciklusos nitronok 
(PBN, POBN, DMPO). Az előadó cso
portja új, adamantán típusú spincsapda 
reagenseket és szingulett oxigén csap- 
dázására alkalmas ún. kettősen jelölő 
(spin és fluoreszcens) reagenseket állí
tott elő. Az oxidatív stressz okozta ká
rosodást csak olyan specifikus enzi
mekkel, antioxidáns molekulákkal 
lehet eredményesen csökkenteni, 
kiküszöbölni, melyek a keletkezés he
lyén és pillanatában azokat kevésbé to
xikus molekulákká képesek metabo- 
lizálni. Az előadó munkacsoportja 
hazai és külföldi iskolákkal együttmű
ködve úgy találta, hogy a stabilis 
nitroxid szabad gyökök diamágneses 
amin-prekurzoraihoz kapcsolt, egyéb
ként antioxidáns hatással nem rendel
kező vegyületek, antioxidáns hatást is 
mutatnak, így terápiás értékük megnő, 
ill. a pirrolin vagy piperidin gyűrű szi- 
nergizálja az antioxidáns molekula pl. 
(Ebselen) hatását.

Az előadás harmadik tématerülete a 
spinjelölés volt. Az előadó a hely- és 
funkcióspecifikus spinjelző reagensek 
kifejlesztését és azok biofizikai, bioké

miai alkalmazását ismertette. A pir
rolin, pirrolidin ill. piperidin szabad 
gyökök megfelelően kialakított szár
mazékai alkalmasak arra, hogy a stabi
lis paramágneses vegyületeket lipidek, 
gyógyszerek, aminosavak vázába 
beépítsük, így esély van arra, hogy 
spinjelzést még szelektívebbé és érzé
kenyebbé tegyük a biomolekula alakjá
nak és funkciós csoportjainak a lehető 
legkisebb mértékű megváltoztatásával.

Arányi Péter: Originális gyógyszer
kutatás: alkalmazott funkcionális 

genomika?

Előadásában bemutatta a mai gyógy
szerkutatás új lehetőségeit, különösen 

, azokat, amelyek a genomika eredmé
nyeiből adódnak.

A humán genom szerkezetének 
2001. februárjában történt első vázlatos 
publikálása nagy reményeket keltett a 
gyógyszergyártók körében éppúgy, 
mint a betegek és az orvostársadalom 
képviselői között. A tudományos köz
élet vezető személyiségei meg vannak 
győződve arról, hogy ezen új ismeretek 
birtokában a gyógyszerkutatás hozzá
férhető molekuláris célpontjainak a 
száma egy csapásra megsokszorozódott 
és ez nagy lendületet adhat az innovatív 
originális gyógyszerek felfedezésének.

A közelmúltban, már a humán 
genom vázlat publikálása előtt, egyre 
nagyobb számban váltak ismertté új 
gének szerkezetei, melyek közül az ér
dekesebbeknek tűnő célpontok validá- 
lása nagy intenzitással kezdődött meg. 
Ezt példázza, hogy a mindössze 3 éve 
felfedezett orexin receptorok fiziológi
ás szerepének tisztázásával szinte egy 
időben, 2000-ben látott napvilágot a 
Smith Rline Beecham orexin antago- 
nista fejlesztési jelöltje, mely az obezi- 
tás, esetleg az alvászavarok gyógyítá
sában nyerhet felhasználást.

A jelenleg létező gyógyszerkincs
hez tartozó molekulák kb. 700 moleku
láris célpont segítségével fejtik ki hatá
sukat, míg a lehetséges célpontok 
számát 5 és 10 ezer közöttire becsülik.

mkl

A molekuláris célpont kiválasztása és 
validálása a hatásmechanizmus isme
rete révén lehetővé teszi a terápiás te
rület meghatározásán kívül bizonyos 
várható mellékhatások predikcióját és 
az első szűrővizsgálati rendszerek ha
tékony kidolgozását is.

A molekuláris célpont validálása 
példájaként az előadó a PDE4 enzimet 
mutatta be, melynek gátlása a gyulla
dásos betegségek kezelésében lehet 
előnyös. A gyógyszerfejlesztés folya
matának áttekintése során hangsúlyoz
ta, hogy a molekuláris célpontok kivá
lasztásban kivételes esélyeket teremtő 
funkcionális genomikai ismeretek egy
re nagyobb mértékben járulnak hozzá 
az új gyógyszerjelöltek kiválasztá
sához. Ugyanakkor a gyógyszerfej
lesztés komplex folyamatában tovább
ra sem tekinthetünk el a szakterületek 
komplex alkalmazásától.

Fürst Zsuzsanna: A fájdalom- 
csillapítás aktuális kérdései

A fájdalomcsillapítás iránti igény és 
sürgető szükséglet egyidős az embe
riséggel. A fájdalom általában szövet
károsodással járó, igen kellemetlen 
érzéskvalitás, amelyet a perifériás no- 
ciceptorok (mechano-, thermo stb. re
ceptorok) érzékelnek, majd közvetíte
nek A5 ill. C rostok segítségével a 
megfelelő gerincvelői szegment hátsó 
szarvába, ahonnan az ingerület keresz
teződő idegpályákon a thalamusba jut 
(percepció), majd a limbikus és szoma- 
toszenzoros kéreghez haladó rostok 
biztosítják a fájdalom egyedi megélé
sét, tudatosulását. A fájdalom időtarta
mát tekintve lehet akut és krónikus, 
eredete szerint lehet gyulladásos és 
idegi stb. Ezek az eltérő etiológiájú és 
súlyosságú fájdalmak más-más kezelé
si stratégiát igényelnek. A fájdalom- 
csillapítás lehet gyógyszeres (opiátok, 
nem opiátok és adjuváns szerek), de is
merünk nem gyógyszeres eljárásokat 
is, pl. aneszteziológiai, sebészeti jelle
gű beavatkozások (regionális idegblo
kád, idegátmetszés, szimpatikus blo
kád, neurolysis stb.).

A közismert mellékhatások — lég
zésdepresszió, obstipáció, tolerancia, 
dependencia -  dacára ma is a leghaté
konyabb, legerősebb fájdalomcsillapí
tók a morfin és félszintetikus, valamint
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szintetikus származékai (opiát típusú 
fájdalomcsillapítás). Fájdalomcsillapí
tó hatásuk támadáspontja spinális és 
szupraspinális, újabb kutatások szerint 
a periférián is találhatók analgetikus 
hatást közvetítő receptorok.

A klinikai fájdalomcsillapítás gya
korlatában sok innovatív adagolási for
ma (pro renata injekciók helyett „óra 
szerinti” orális) kezelési eljárások 
(retard morfin tabletta, kapszula), tran- 
szdermális applikáció, epidurális, 
intratékális kanülök, PCA (Patient 
Controlled Analgesia), a WHO lépcső 
bevezetése járult hozzá a hatékony 
mindennapi fájdalomcsillapításhoz.

Az opioid tipusú tolerancia és fizi
kális dependencia mechanizmusára a 
legelfogadottabb magyarázat az ade- 
nilciklázgátló (cAMP szintcsökkentő) 
hatás, amely az analgetikus hatásért is 
felelős mechanizmus lehet, a különbö
ző ioncsatornákra (ATP függő K+ 
csatorna, lassú, TTX rezisztens csator
nák) mellett. Újabb elképzelések sze
rint a morfin metabolizmusa során ke
letkező aktív metabolitok -  mint pl. a 
-C-6-os helyen történő glukuronidáció 
során keletkezett morfin-ó glukuronid 
(M6G) szintén hozzájárulnak az 
antinociceptiv hatáshoz, különösen 
krónikus adagolás folyamán.

A kiterjedt hatás-szerkezeti vizsgá
latok tették lehetővé a morfin recepto
rok létének, természetének, valamint 
heterogenitásának bizonyítását.

Az analgetikus (euforiás, obstipáló, 
fizikális depenenciát kiváltó) hatáso
kért a p receptor felelős, amelynek altí
pusait -  p 1 -p2 -  is megkülönböztethet
jük. Az altípus szelektív vegyületek 
előállítása reményt kelthet mellékhatás 
mentes új típusú analgetikumok kifej
lesztésére. Kutatásaink egyik része eh
hez a témához kapcsolódik: 6-helyen 
különböző csoportokkal (oxim, 
szemikarbazon, hidrazon stb.) szub- 
sztituált vegyületek között a morfinnal 
ekvipotens analgetikumokat találtunk, 
amelyek légzésdepressziós hatása terá
piás dózisokban gyenge, sőt kombiná
cióban, anélkül, hogy a fájdalomcsilla
pító hatást befolyásolnák, a fentanyl 
légzésdepressziós hatását kivédik.

Másik kutatási témánk a tiszta p-re- 
ceptor agonisták (fentanyl, 14-helyen 
szubsztituált metopon származékok) 
toleranciát-dependenciát okozó hatás

mechanizmusainak vizsgálata. Megál
lapítottuk, hogy nagy specifikus (in
trinsic) aktivitású tiszta p-agonisták 
krónikus adagolásakor később alakul 
ki tolerancia, mint a kisebb intrinsic 
aktivitású morfinhoz, amelynek azo
nos fájdalomcsillapító hatás kifejtésé
hez több receptort kell elfoglalnia a 
rendelkezésre álló receptorkészletből, 
mint nagyobb hatáserősségű származé
kainak, így kevesebb rezerv receptor 
áll rendelkezésre. Ezért krónikusan 
morfinnal kezelt patkányokon a na
gyobb intrinsic aktivitású származékok 
hatékonyak még akkor is, amikor a 
morfin már nem. A forditottja is igaz: a 
nagy intrinsic aktivitású fentanyllal 
krónikusan kezelt állatokon, amelyek 
receptorkészletének kisebb hányada 
szükséges a hatáshoz, több rezerv re
ceptor marad, a morfin hatékonysága 
jóval nagyobb, mint morfinnal kezeite
ken.

A rheumatoid arthritis (RA) és az 
osteoarthritis (OA) a világon óriási po
pulációt érintő betegségek. A terápiás 
stratégia kialakításában ma két jelentős 
áttörés következett be: az egyik a be
tegség lefolyását módosító (DMRD; 
Disease M odifying Antirheumatoid 
Drugs; oki terápia) gyógyszerek, a 
TNFa-gátlók (infliximab, etanercept) 
alkalmazása, a csont-, és porcdestruk
ció megakadályozására, valamint a tü
neti terápiában a fájdalomcsillapító és 
gyulladásgátló, gasztrointesztinális és 
véralvadási mellékhatásoktól mentes 
szelektív COX-2 gátlók -  celecoxib, 
rofecoxib -  bevezetése (nem szteroid 
gyulladásgátlók).

A jövő gyógyszerei ma elsősorban a 
krónikus és neuropátiás fájdalomra ha
tó gyógyszerek, ezek kutatása áll a kö
zéppontban. A gyulladásos, algogén 
mediátorok széles körének megismeré
se -  P-anyag, capsaicin, citokinek, 
neuropeptidek, adenozin, NMDA -  ill. 
ezek antagonistáinak kifejlesztése -  új 
perspektívákat nyithat új típusú anal
getikus gyógyszerek előállítására.

Romics László: Dislipopro- 
teinaemiák gyógyszeres kezelése

Az elmúlt másfél évtized nagy beteg
számot magába foglaló, éveken át kö
vetett, kettős vak, kontrollált vizsgála
tok igazolták, hogy az antilipidaemias

kezelés csökkenti a cardiovascularis, 
elsősorban az ischaemias szívbetegség 
(ISZB) okozta halálozást, illetve új, 
vagy ismétlődő kardialis esemény (in
stabil angina, PTCA, CBGA, infarc- 
tus) bekövetkezését. A fenti eredmé
nyek elérhetők voltak akkor is, ha a 
kezelés az ISZB elsődleges megelőzé
se és akkor is, ha secunder prevenció 
érdekében történt.

A gyógyszeres kezelés indikációi 
egyre bővülnek (még normolipémiá- 
sokat is kezeltek), és az elérendő lipid, 
illetve lipoprotein szinteket is egyre 
alacsonyabbnak javasolják és az egyes 
lipoproteinek kóros összetételének, il
letve módosulásának a korrekcióját is 
szükségesnek tartják.

A gyógyszeres kezelés bevezetésé
nek szükségessége elsődlegesen függ a 
beteg anamnesisétől. Ha a beteg hyper- 
vagy dyslipoproteinaemias és a kortör
ténetében igazolt ISZB (vagy a carotis 
rendszer, vagy a perifériás erek arte- 
rioszklerozisa) szerepel, az antilipi
daemias kezelés indokolt. A zsíranyag
csere-zavar gyógyszeres therapiája -  
olyan betegek esetében, akiknek kor
történetében nincs cardiovascuclaris 
történés -  akkor jöhet szóba, ha az ét
rendi, életmódbeli változtatás, a szük
ség szerinti testsúly csökkentés nem 
hoz kielégítő eredményt és emellett az 
ismert és bizonyított úgynevezett rizi
kófaktorok megléte (hypertensio, do
hányzás, cukorbetegség, android obe- 
sitas, fiatalkori ISZB családon belüli 
előfordulása) halmozottan igazolható.

A dyslipoproteinaemia magába fog
lalja a hyperlipoproteinaemikat is, de 
dyslipidaemiában ritkán a szokásos vér- 
lipid paraméterek normálisak is lehet
nek. A kóros lipid, illetve lipoprotein 
szintek csökkentése mellett szükség le
het az atherosclerosis szempontjából 
igen patogén módosult lipoproteinek 
[(oxLDL, oxidált Low Density Lipo
protein), gLDL (glikált LDL)] mennyi
ségének csökkentésére (antioxidáns 
kezelés, illetve diabeteses szénhidrát
anyagcsere rendezése), a small LDL 
(triglycerid gazdag LDL) eliminálására. 
Úgy tűnik, hogy az ugyancsak athero- 
gen Lp(a)-/lipoprotein(a)/szint mérsék
lésére alig van hatékony lehetőségünk.

Megjegyzendő, hogy a különböző 
kezelési algoritmusok mellett fontos a 
minden körülményt figyelembe vevő

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 167



egyénre szabott kezelési terv, mert nem 
a „lipidek szintje”, hanem a beteg gyó
gyítandó.

A gyógyszerek közül más-más indi
káció alapján kerülnek alkalmazásra a 
statinok, vagy a fibrátok. Mindkét 
gyógyszercsoporttal történtek jó  ered
ményeket hozó „long term” vizsgála
tok. A súlyos mellékhatások (pl.

cerivastatin + gembifrozil) miatt a 
kombinált kezelés indikációja az utób
bi időben beszűkült. Megfelelő -  retard 
nikotinsav -  készítmény nincs M a
gyarországon forgalomban, de ezt jól 
helyettesítheti a nikotinsav származék, 
az acipimox. Az ioncserélő gyanták 
(cholestyramin, colestid) súlyos hyper- 
cholesterinaemiában jó l hasznosítha

tók, és egyedüli antilipidaemias szer
nek minősülnek, melyet -  szükség ese
tén -  gyermeknek is lehet adni. 
A probucolnak igen kifejezett antioxi- 
dáns hatása van a cholesterin-csökken- 
tő képességén túl.

Hideg Kálmán -  Arányi Péter — 
Molnárné Czagány Krisztina

Környezetvédelmi Analitikai Konferencia
(Hajdúszoboszló, 2001. október 1 0 - 12.)

Az Analitikai Szakosztály Környezet
védelmi Analitikai Társasága (MKE 
KÁT) negyedik Környezetvédelmi 
Analitikai Konferenciáját Hajdúszo
boszlón rendezte meg. A 2001 évben 
32. születésnapját ünneplő Környezet
védelmi Analitikai Társaság 365 tagjá
val az Analitikai Szakosztály második 
legnagyobb szervezete.

A KÁT vezetősége 1994-ben hatá
rozta el, hogy a környezetvédelem és 
az analitika területén dolgozó hazai 
szakemberek számára kétéves gyakori
sággal konferenciát szervez. Az első 
Környezetvédelmi Analitikai Konfe
renciát 1995-ben Budapesten, a máso
dikat 1997-ben Tatán, a harmadikat
1999-ben Kecskeméten tartottuk.

A 2001-ben Hajdúszoboszlón meg
rendezett negyedik konferencia a gáz-, 
levegő-, víz-, talaj- és hulladékanalitika 
aktuális kérdéseit, a mérési eredmé
nyek feldolgozásának és a környezet- 
védelmi laboratóriumok akkreditálá
sának problémáit, valamint az EU-hoz 
történő csatlakozás környezetvédelmi 
feladatait tárgyalta.

A megnyitón Fazakas János, az 
MKE ügyvezető igazgatója és Princz 
Péter, a Környezetvédelmi Analitikai 
Társaság és a konferencia szervező bi
zottságának elnöke üdvözölte a részt
vevőket. Ezt követően Zoltay Nándor, 
a Környezetvédelmi Minisztérium Fő
osztályvezetője az EU csatlakozás kör
nyezetvédelmi fejezetének lezárásából 
adódó feladatokat ismertette.

Kardos Judit (MSZH Pályázati Iro
da) a Gazdasági Minisztérium szaba
dalmi pályázati rendszeréről, Sugár 
Éva (MSZT) a környezetvédelmi ana
litika nemzeti, európai és nemzetközi 
szabványairól adott felvilágosítást.

Nárav Miklós (OKK) az EU csatla
kozás kapcsán ismertette a munkakör
nyezeti expozíció meghatározásának 
ISO/IEC 17025 által megszabott köve
telményeit.

A szerves szennyezők analitikája

témakörben Kárpáthy Zoltán (OKK- 
OKI) a termálvizek vizsgálatáról, Mink 
János és szerzőtársai a légköri szeny- 
nyezők nagyérzékenységű FT-IR de
tektálásáról tartottak előadást. A szer
vetlen szennyezők analitikája 
témakörben Kincses Klára és szerző
társai (Veszprémi Egyetem) a fémio
nok vizsgálatáról légköri csapadék
mintákban, Emmer János, Raisz Iván 
(Miskolci Egyetem) fluorid meghatá
rozás környezeti mintákból témákról 
adtak ismertetést.

A hulladék-minősítésről és vizsgá
latról három előadást hallhattunk: Far
kas Hilda (KÖM) új hulladéklista, Bit
tó András és Kiss Miklós (OKK-OKI) 
hulladékok kioldódási tulajdonságai, 
Horváth Katalin (OKK-OKI) és Far
kas Hilda (KÖM) szilárd minták előké
szítése mikrohullámú extrakcióval.

A 2000-ben tartott nagysikerű 
Zeolit Ankét folytatásaként Kalló Dé
nes (MTA KKKI) beszámolt a XIII. 
Zeolit Világkonferenciáról, Oláh Jó
zsef és Princz Péter két előadást tartott 
a zeolitok alkalmazásáról az eleven- 
iszapos szennyvíztisztításban és a NA
TO SfP-972494 projekt keretében elért 
eredményekről.

Héberger Károly (MTA KKKI) a 
kemometriai módszerek környezetvé
delmi kutatásokban való alkalmazha
tóságát mutatta be.

A konferencia zárónapján Sigmund

Gyula, a Nemzeti Akkreditáló Testület 
(NAT) munkatársa a laboratóriumok 
akkreditálásával kapcsolatos nemzeti 
és nemzetközi szabályozásokról adott 
ismertetést.

Bócz László (OMH) az analitikai 
műszerek kalibrációs görbéjének pon
tosabb illesztését ismertette a gázkro- 
matográf kalibrálásának példájával.

A nagyműszeres vizsgálati módsze
rek alkalmazásáról Bartha András 
(MAFI) mutatott be példákat a geoló
giai vizsgálatok területén.

A konferencián kiállító 13 cég kép
viselői közül Jeney Judit és Balogh Pé
ter (Greenlab Kft.), valamint Pál Ró
bert (Kromat Kft.) adtak érdekes 
felvilágosítást a cégeik által forgalma
zott berendezések környezetanalitikai 
alkalmazási lehetőségeiről.

A konferencia poszterszekciójában 
a BAZ-NTSZ munkatársai Suszter 
Gabriella, Daragóné, Szűcs Erzsébet, 
Kádenszki Lajos talajvizsgálati ered
ményeikről számoltak be, Lukács And
rás (MTA TAKI) a nehézfémek meg
oszlásának és növényi felvételének 
talajkémiai jellemzését ismertette.

A színvonalas előadások, a kiváló 
környezeti feltételek és a szerencsés 
időjárás kellemes emléket hagytak a 
résztvevőkben, akik közül többen már 
jelezték, hogy a soron következő kör
nyezetvédelmi analitikai konferencián 
is részt kívánnak venni 2003-ban.

Princz Péter
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Breznay Gábor: Kockázatcsökkentés és irányítástechnika II.
Valkai István -  Szíva Miklós — Szigel Ferenc — Horváthné Fantó Erika- 

Bondár Imréné -  Viniczai Lajos: A MÓL Rt. Dunai Finomító AV3 üzemének 
deep-cut rekonstrukciója

Kohán József -  Simon Tibor: Korszerű hidrogéngyártó eljárások 
Molnár István -  Krámer Márta: Az EU 2005. évi üzemanyag-minőségek és 

az azok előállításához szükséges olajipari fejlesztések
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Őszi Radiokémia Napok 2001
(Mátraháza, 2001. október 17-19.)

Az MTA Radiokémia Bizottsága és az 
MKE Radioanalitikai Szakcsoportja
2001- ben is megrendezte az „Őszi Ra
diokémiái Napokat”. Sajnos a ködös 
időjárás miatt a mátrai környezetet 
nem nagyon lehetett élvezni, de a mint
egy 60 résztvevő igen hasznosan töltöt
te el a három napot a Bérc Hotel falai 
között.

A rendezvényt a Magyar Kémiku
sok Egyesülete részéről Liptay György 
címzetes egyetemi tanár, az Analitikai 
Kémiai Szakosztály elnöke, az MTA 
RKB részéről pedig Vértes Attila aka
démikus, az RKB elnöke nyitotta meg.

Az október 17-ei délutáni első szek
ció három előadása egy nagyon szomo
rú aktualitás jegyében szerveződött: a 
sugárkémia alkalmazásait taglaló be
számolók a nemrégiben elhunyt nagy
szerű kolléga, Földiák Gábor munkás
ságát elevenítették fel. Földiák Gábor 
szakmai teljesítményén túl emberileg 
is a nukleáris kémikusok közösségének 
meghatározó egyénisége volt. Az ŐRN 
közössége különösen fájlalta, hogy 
személyében a Hevesy György Elő
adói Nívódíj zsűrijének örökös elnöke 
távozott el. Az aznapi további két szek
ció az izotópok elektrokémiai alkalma
zásába adott betekintést, elindulva az 
alapkutatási jellegű, elektródfelületi 
reakciók tanulmányozásától a Paksi 
Atomerőmű blokkjaiban üzemelő gőz- 
fejlesztők korróziós vizsgálatáig.

A nap végén a Radiokémiái Bizott
ság ülést tartott, amelynek fő témája a
2002- ben esedékes választások előké
szítésének megkezdése volt.

Az október 18-ai csütörtöki napon az 
első négy szekció a Hevesy Györgyről 
elnevezett előadói nivódíjért való ver
sengés jegyében telt. A versenyre az 
idén tizenkettő 30 évnél fiatalabb ver
senyző jelentkezett. A versenyzők kö
zül hatan (Marczona Réka, Demény Or
solya és Gáncs Lajos a Veszprémi 
Egyetemről, Dajka Katalin a KK IFI- 
ből, valamint Nemes Zoltán és Halász 
Zsuzsanna a Debreceni Egyetemről -  
utóbbi sajnos nem tudott részt venni a 
rendezvényen) a SOMOS Alapítvány 
pályázati úton elnyert támogatását él
vezték, amely a harminckétezer forintos 
részvételi díj finanszírozását jelentette.

A sort Vértes Attilának a verseny 
névadójáról, Hevesy Györgyről szóló 
bevezető előadása nyitotta meg. 
Az idén ennek különös aktualitást köl
csönzött, hogy a tavasz folyamán tér

tek haza M agyarországra Hevesy 
György hamvai -  sajnálatosan csekély 
országos publicitás közepette.

Az elhangzott előadások azonban 
igen méltóak voltak a névadóra, és a 
zsűri, amelynek elnöke Schiller Ró
bert, tagjai pedig Béréi Klára, Fehér 
István, továbbá az RKB munkabizott
ságainak elnökei, Homonnay Zoltán, 
Solymosi József. Varga Kálmán és 
Wojnárovits László voltak, elég nehéz 
helyzetben volt. A helyezések sorrend
je  a közönségszavazatokat is figyelem
be véve dőlt el, és első helyezést ért el 
Dajka Katalin (KK IFI, szerzőtársai: 
Takács. E., Wojnárovits L.) „Akrilátok 
impulzus radiolízise ciklohexános ol
datban” címmel tartott előadásával. 
A második helyezést a zsűri Miklovicz 
Tündének ítélte (DE, PÉT Centrum, 
szerzőtársai: Mikecz P., Horváth P., 
SzakállSz., Márián T., Trón L.) „[11C]- 
kolin előállítása szilárd fázisú extrak- 
ciós technika alkalm azásával” című 
előadásáért, a harmadik helyezett pe
dig Gáncs Lajos lett (Veszprémi Egye
tem, Radiokémiái Tanszék, szerzőtár
sai: Buják R., Reichstetter L.. Németh 
Z., Horányi Gy.) „5lC r0 42" ionok 
szorpciós viselkedésének vizsgálata y- 
Al2CF-on in situ radioizotópos nyom- 
jelzéssel” című munkájával. Az ered
ményeket a konferencia bankettjén 
hirdették ki, de a díjak átadására a 
2001. november 5-ei Tudomány Nap
ján az MTA székházában került sor.

A három díjazott előadás is jelzi, 
hogy a témák sokszínűsége jellemezte 
a konferenciát, de mivel mindegyiket 
összeköti a módszer, azaz az izotópos 
technika, ez talán e rendezvénysorozat 
fő vonzereje.

A nap hátra lévő -  és a bankettet 
megelőző -  részében az utolsó szekci
óban az orvosi izotópalkalmazás volt a 
téma, a radiogyógyszerek előállításától 
kezdve az ahhoz szükséges laborok ki
alakításának elvi kérdéséig (pl. a steri
litás és a sugárvédelem egyidejű bizto
sítása illékony izotópok esetén).

A konferencia utolsó napján meghí
vott előadókkal került terítékre egy ki
emelt téma -  amely minden évben más 
és más - ,  ezúttal a nukleáris energetika 
hulladékkezelési problémájának meg
oldási lehetőségei.

Az első meghívott előadó Veres Ár
pád  volt (KK IFI) és „Az aktinoidák 
transzmutációja: spalláció, nukleáris 
hulladék- és villamosenergia-terme-

lés” címmel tartott rendkívül érdekes 
előadást. Az előadó meggyőzően mu
tatta be, hogy már léteznek olyan, tech
nikailag is kivitelezhető és gazdaságos 
módszerek, amelyekkel a nukleáris 
energiatermelés egyik kardinális prob
lémáját jelentő hosszú életű radioaktív 
hulladékokat meg lehet semmisíteni, 
illetve mennyiségüket nagyságrendek
kel lehet csökkenteni. Az eredetileg 
Carlo Rubbiától származó módszer lé
nyege leegyszerűsítve olyan hibrid 
rendszerek kialakítása, amelyekben 
egy protongyorsítót kombinálnak eny
hén szubkritikus, azaz a kritikus tö
megnél kevesebb hasadóanyagot tar
talmazó hagyományos reaktorral. 
A gyorsított (GeV-es) protonok nagy
rendszámú atommagokkal ütközve 
(ezek lehetnek pl. a megsemmisítendő 
hosszú életű radionuklidok, általában 
transzuránok) ún. spallációs reakció
ban igen nagy számú neutront hoznak 
létre, amivel a reaktorban fenntartható 
a láncreakció. így a rendszer miközben 
„elégeti” a legveszélyesebb nukleáris 
hulladékot, mellette energiát is termel, 
méghozzá rendkívül biztonságosan, hi
szen az ún. megszaladásos balesetek a 
szubkritikusságból kifolyólag ki van
nak zárva: a gyorsító kikapcsolásával a 
láncreakció azonnal leáll. A számítá
sok szerint a gyorsító által fogyasztott 
és a reaktor által termelt energia mérle
ge pozitív. Az eljárások nagy kezdeti 
beruházásokat igényelnek, de megtérü
lésük nem kétséges. Ugyanezt a kérdés 
feszegette, de jóval konkrétabb példá
kon Csőm Gyula (illetve váratlan meg
betegedése miatt az őt helyettesítő 
Szieberth Máté, BME NTI). Az el
hangzottak igen lényegesek és határo
zott optimizmusra okot adók voltak a 
nukleáris energiatermelés és általában 
a nukleáris tudományok jövőbeli fejlő
dése szempontjából.

A Konferencia záró szekciójában a 
hideg neutronos prompt gamma neut
ronaktivációs analízis alkalmazásának 
Magyarországon úttörő tapasztalatai
ról, béta számlálási méréstechnikai 
fejlesztésekről, és M össbauer-spekt- 
roszkópiai szerkezetkutatási eredmé
nyekről esett szó.

A Konferencia zárszavát Solymosi 
József(ZMNE) tartotta, és a jelenlevők 
egyetértésével az éppen lezajlott kon
ferencia sikerét méltatva a rendezvény- 
sorozat folytatása mellett foglalt állást.

Homonnay Zoltán
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A
magyar kémikusok lapjának

médiaajánlata 2002. évre

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar 
Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapí
tott, egyetlen magyar nyelvű gyakorlati kémiával 
foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE 
hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb 
célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és 
tapasztalatcsere a kémiai technológia valamennyi 
területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemé
nyek 2002-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfize
tőkhöz jutnak el. Olvasóink között találhatók az ország 
valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és ké
miai technológiával foglalkozó intézeteinek és intéz
ményeinek döntéshozói és véleményformálói.

A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt 
megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi mi
nőségi követelmények szerint küldjék meg szerkesztő

ségünknek.

A hirdethető felület mérete 
egész oldalnál 245x170 mm, 
fekvő oldalnál 120x170 mm, 
álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. 
Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett

közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni 

(Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége,
1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2002-ben a következők 
(ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító II, III. Borító IV.

Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.

A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja 
megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával. Megegye
zés szerint méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhe
tünk a Magyar Kémikusok Lapjában. A PR cikk kéziratának 
leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL 
útmutatóját).

Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak 
szerkesztőségünkhöz!

További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. 
e-mail: mkl.mke@mtesz.hul.

A Magyar Kémikusok Lapját 
támogató vállalatok és 

intézmények
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Kockázatcsökkentés és irányítástechnika II.
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2001 -
BREZNAY GÁBOR*

Előző közleményünkben [1] ismertetést adtunk a reteszelő 
rendszerek biztonsági osztályba (SIL) sorolásáról, most pe
dig annak néhány gyakorlati alkalmazási kérdését tárgyaljuk.

A pénz beszél...

Ez az egész tudomány Amerikából ered, ahol először az űr
kutatásban vált fontossá a megbízhatóság mérése. Gondol
junk bele, hogy nagyon drága berendezéseket küldünk az 
űrbe, amelyek még feladatuk végrehajtása előtt felmond
hatják a szolgálatot, amint ez napjainkban is néha megtör
ténik.

A pénz könnyen érthető nyelv, különösen a vállalatve
zetés számára. Mióta ez a közös kvantitatív nyelvezet léte
zik, a konverzió a megbízhatóság-elemzés és a pénz között 
egy jól használható kommunikációs eszköz. Egy rendszer 
megbízhatóságának lényeges hatása van az üzemeltetési 
költségekre (akinek volt már autója, annak ezt nem kell bi
zonygatni). A megbízhatóság és üzemeltetési költségek 
közötti összefüggés kimutatására szolgál az ún. „life-cycle 
cost” (LCC) analízis.

Az LCC elemzés arra ösztönöz, hogy egy rendszer spe
cifikálása, kiválasztása és tervezése során ne csak a beszer
zési, hanem a rendszer életciklusa során fölmerülő összes 
költséget vegyük figyelembe. Ez a megközelítés különö
sen érvényes az ipari rendszerekre, amelyeknél a rendszer 
meghibásodásából eredő költség sokszorosa lehet a be
szerzési ráfordításnak. Ezért fontos, hogy ipari rendszere
ink felépítését tudatosan az LCC analízis alapján végez
zük. Az 1. táblázatban láthatjuk az irányítástechnikai

berendezésekre visszavezethető ipari balesetek okainak el
oszlását.

Látható, hogy a legtöbb baleset a rendszer specifikálá
sából, struktúrájának kiválasztásából ered.

Ugyanakkor a Shell egyik gyárában elvégezte a bizton
ság és megbízhatóság elemzést, melynek meglepő eredmé
nyét láthatjuk a 2. ábrán.

6% Alulbiztosított

27% Megfelelő

67% Túlbiztosított!

Fölöslegesnek ítélt távadók száma: 78 db. 
Fölöslegesnek ítélt szelepek száma: 14 db.

Forrás: Shell SIOP (Omán)
1998

1. ábra. Egy biztonsági elemzés eredménye

Az elemzés szerint a biztonsági műszerkörök 67%-ban 
túlbiztosítottak voltak, a felülvizsgálat megtakarítást ered
ményezett. A Shell azóta folyamatosan vezeti be gyáraiban 
és üzemeiben a biztonsági irányitási rendszert.

Összességében megállapítható, hogy a balesetek, üzem
zavarok túlnyomórészt az alap specifikációk hibájából ered
nek, miközben az irányítástechnikai rendszerünk sokszor 
túlbiztosított megfelelő tervezési filozófia hiányában. 
Az IEC 61 508 szabvány segítséget nyújt optimális rendsze
rek kialakításához, mind műszaki, mind gazdasági téren.

1. táblázat
Az irányítástechnikai berendezésekre visszavezethető 

ipari balesetek okainak eloszlása

A balesetek okai Eloszlás

Specifikációk 43%
Üzembehelyezés utáni módosítások 21%
Üzemvitel és karbantartás 15%
Tervezés 15%
Kivitelezés és üzembehelyezés 6%

*Honeywell Kft., Budapest

Rendszerstruktúrák

Számos lehetőség van rendszerépítésre attól függően, 
hogy mi a célunk a rendszer tervezésekor. A megfelelő 
rendszerstruktúra megválasztása az alapja a rendszer ké
sőbbi működésének, valamint az építési és üzemeltetési 
költségeknek. Alapigazság, hogy a berendezés élete során 
fölmerülő minden költség a beszerzésre vezethető vissza.

Vannak rendszerek, amelyeket a maximális hibamentes 
működésre terveztek, és vannak, amelyeket a maximális 
biztonságra terveztek. Ennek kapcsán különböző fogalmak 
forognak közszájon, úm.:

-  redundancia,
-  fail-safe,
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-  fault tolerant,
-  diagnosztika,
-  szavazó rendszerek.

Ezen elnevezéseket és gyakorlati alkalmazásukat ele
mezzük a továbbiakban.

Redundánsnak olyan rendszert nevezünk, amelyben az 
elemek száma több a minimálisan szükségesnél (pl. két 
manométer ugyanarra a feladatra). Nyilván ennek valami
lyen oka van (pl. ha az egyik rossz, a másik még működik). 
Persze ha az egyik csak kicsit rossz (nem mutat helyesen), 
akkor nem tudjuk eldönteni, melyik manométer által muta
tott érték a helyes, szükségünk van egy harmadik mérésre 
is a döntéshez. Ez már az ún. szavazó rendszer.

A fail-safe kifejezés akkor használatos, amikor a rete
szelő rendszer saját meghibásodása esetén a biztonság irá
nyába mutató működést hajt végre, egyszerűbben fogal
mazva meghibásodás esetén reteszel. Pl. a reteszelő 
rendszerekben a végrehajtó mágnesszelepek nonnál üzem
ben általában feszültség alatt vannak, és reteszeléskor 
bontjuk az áramkört. Ez egy fail-safe megoldás, mert bár
mely más okból (meghibásodásból) eredő áramkörszaka
dás vagy feszültségkimaradás esetén is a reteszelő rend
szer beavatkozik és leállítja a technológiai folyamatot, 
tehát biztonságos (safe) állapotba viszi az ellenőrzött tech
nológiai szakaszt. Ez nem kötelező megoldás, de a gyakor
latban jól bevált, mert számos meghibásodási lehetőséget 
kiszűrünk. Ellenkező esetben (beavatkozáskor zárjuk az 
áramkört) normál üzem alatt valamilyen módon vizsgálni 
kellene, hogy szükség esetén be tudunk-e avatkozni, pl. 
tápfeszültség van-e, az áramkör zárt-e stb.

Az előbbi gondolatmenetből látható, hogy a fail-safe 
megoldások túlzott alkalmazása könnyen bizonytalan 
rendszert eredményezhet (túl könnyen lereteszel minden 
apróság miatt). A szabványok és mérnöki ajánlások egyér
telműen leszögezik, hogy a folyamatos technológiák leg
biztonságosabb állapota a normál üzemmenet (a leállított 
állapottól eltekintve), amikor az egyes paraméterek a ter
vezett érték közelében vannak. Ezzel szemben az üzemindí
tás és leállítás kifejezetten kockázatos tevékenység, ezért 
azok számát minimalizálni kell.

Továbbá a leállítások és újraindítások fokozott igény- 
bevételnek teszik ki a készülékeket, így azok élettartamát 
csökkentik. Ezért a hibás reteszelések feltétlen kerülendők!

És akkor még nem beszéltünk a termeléskiesésből eredő 
kárról.

Megállapíthatjuk tehát, hogy egy reteszelő rendszer 
esetében nem elegendő követelmény a biztonságos műkö
dés, hanem a megbízhatóság is fontos szempont.

A nem kívánt leállítások elkerülése céljából, a megbíz
hatóság fokozása érdekében alkalmazzuk a hibatoleráns, 
vagy fault tolerant megoldásokat, amikor a rendszer még 
hiba jelenléte esetén is képes végrehajtani feladatát. Álta
lában a redundancia alkalmazása segit ebben: az egyik 
meghibásodik, de a másik még jó. A különböző redundáns 
konfigurációkat az alábbi módon jelöljük:

MooN = M out of N

ahol M - 1= a toleranciafok,
és N - 1= a redundanciafok,
és oo = „out o f ’, magyarul: -ból.

Pl.: 2oo3 = kettő a háromból.
A leggyakoribb érzékelő konfigurációkat a 2. táblázat

ban foglaltuk össze.

Érzékelő struktúrák

Egy rendszer tervezésekor nem csak a példaként bemuta
tott érzékelő struktúrát, hanem hasonlóan, a megfelelő lo
gikai végrehajtó (PLC, relé) és a beavatkozó struktúráját is 
meg kell határozni, hiszen egy biztonsági funkció SIL ér
tékelésénél ezek együttesen jutnak szerephez.

A megfelelő struktúra kiválasztásához megbízhatósági 
számításokat kell végezni, amelyek kiértékelésében az 
IEC 61 508 szabvány nyújt segítséget.

Diagnosztika

Korunkban a számítástechnika és a kommunikáció fejlő
désével egyre terjednek az intelligens mérőeszközök, ame
lyek a beépített diagnosztikai lehetőségek kihasználása ré
vén fokozott előnyöket nyújtanak az üzemeltetés és 
biztonság terén. Általuk lehetséges megállapítani pl. ha 
egy szelep szorul, vagy a távadó primer csöve eldugult. 
Habár ezen eszközök valamivel drágábbak, alkalmazásuk 
rendszertechnikai szinten mégis költségcsökkentést ered
ményez a fokozott megbízhatóság révén (pl. alacsonyabb 
redundancia). Megjegyezzük, hogy ez nem valami teljesen

2. táblázat
A leggyakoribb érzékelő konfigurációk

Érzékelők Leírás

lool Egy db érzékelő van (0 fault tolerancia; 0 redundancia)
loo2 Két érzékelő van, amelyek közül az egyik már elegendő a beavatkozáshoz (fokozottan fail-safe; 

0 fault tolerancia; 1 redundancia)
2oo2 Két érzékelő van, mindkettő együttes jelzése szükséges a beavatkozáshoz (1 fault tolerancia; 

1 redundancia)
2oo3 Három érzékelő van, melyek közül legalább kettő együttes jelzése szükséges a beavatkozáshoz 

(1 fault tolerancia; 2 redundancia)
2oo4 Négy érzékelő van, melyek közül legalább kettő együttes jelzése szükséges a beavatkozáshoz 

(1 fault tolerancia; 3 redundancia)

mkl170 2002. 57. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM



új dolog, hiszen az iparban évek óta szinte kizárólag öndi
agnosztikával rendelkező lángőröket használunk, csak 
azokat önellenőrzőnek hívjuk. Az önellenőrzéssel szem
ben a korszerű diagnosztika annyival nyújt többet, hogy 
nem csak a hiba bekövetkeztét jelzi, hanem figyelmeztet 
egy várható meghibásodásra, vagy az ellenőrzés szüksé
gességére is.

Az öndiagnosztikát a konfiguráció jelölésben egy D be
tű hozzáadásával szokták jelölni: pl. loo2D.

A meghibásodások osztályozása

Az alapfogalmak átismétléséhez tekintsük a 2. ábrát. Egy 
eszköz két meghibásodása közt eltelt hibamentes üzemidőt 
jelöljük TTF-fel az angol „Time To Failure” kifejezés nyo
mán. A javításra fordított időt jelöljük TTR-rel (Time To 
Repair). A kettő együtt a TBF (Time Between Failure):

TBF = TTF + TTR

A fenti paraméterek egy eszközre vonatkoztatott átla
gos értékei:

MTBF = MTTF + MTTR

ahol
M T B F -a  két meghibásodás közti átlagos idő 
(Mean Time Between Failure)
MTTF - két meghibásodás közti átlagos hiba
mentes üzemidő (Mean Time To Failure)
MTTR - a hibajavításra fordítandó átlagos idő 
(Mean Time To Repair)

TTF

TTR

TTF

TTR
TBR TBF

2. ábra. A hibák grafikus ábrázolása

A megbízhatóság elemzés terén egyik legfontosabb fo
galom a hibaarány (X). Matematikai levezetés eredménye
képp kapunk ezen a területen egy jól használható képletet:

M T T F

Esetünkben a X tulajdonképpen egy frekvencia. Ve
gyünk egy egyszerű példát.

A gyártó megadja, hogy a távadó MTTF értéke 40 év. 
Akkor a X:

MTTF = 40 év = 350 400 óra 

A = —-J-----= 2,853 xlCT6 [1 lóra]

A X hibaarányt két csoportra oszthatjuk:

biztonságos hibaarány: Xs (X safe),
veszélyes hibaarány: ?,D (X dangerous).

Pl. egy ellenálláshőmérő mérőhuzal-szakadása esetén 
végtelen nagy ellenállást, tehát, végtelen magas hőmérsék
letet mérünk, amely biztonságos meghibásodásnak minő
síthető, amennyiben magas hőmérséklet esetén kell 
beavatkozni. Amennyiben a vizsgált eszköz öndiagnoszti
kával rendelkezik, a meghibásodásodási lehetőségeket to
vább bonthatjuk:

felderített meghibásodás: Á.XD (X detected),
és nem felderített meghibásodás: AxlJ (X undetected). 
Mivel mind a veszélyes, mind a biztonságos hibák le

hetnek felderítettek, és nem felderítettek is, az alábbi hiba
arányokat kapjuk:

Asd (X safe detected),
Xsv (X safe undetected),
>,DD (X dangerous detected)
?,DU (X dangerous undetected).

Tehát a hibaarány:

X = ^ sd + ^ su + ?idd + ?idu 

A  fentiek vizuális megjelenítése látható a 3. ábrán.

Biztonságos
felderített

60%

XS=XSD+XSU
xd=x,dd+x.du

Veszélyes
felderített

Veszélyes
rejtett

3. ábra. A  meghibásodások csoportosítása

Az így kapott hibaarány tényezőket most már könnyen 
csoportosíthatjuk két részre. Az egyik frakció a nem veszé
lyes meghibásodások csoportja (lásd az ellenálláshőmérő- 
szakadás példát előbb):

XSD+XSU+XDD 
XSD + XSU+XDD+XDU

ahol SFF a biztonságos hibaarány frakció az angol Safe 
Failure Fraction után.

A képletet megvizsgálva láthatjuk, hogy a XDD -  veszé
lyes, de diagnosztizált hiba -  a számlálóba került, tehát 
biztonságos minősítést kapott, mivel feltételezzük, hogy a 
diagnosztizált meghibásodást megfelelő intézkedés követi. 
Pl. ha a már említett önellenőrző lángőr azt tapasztalja, 
hogy akkor is lángot érzékel az elektronika, ha a nézőüveg
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el van takarva, akkor lekapcsolja a tápfeszültséget, kivált
va ezzel a reteszelést.

A veszélyes meghibásodási frakciót most már könnyen 
kapjuk:

DFF = 1 -  SFF.

A meghibásodás valószínűségének kiszámítása

A X hibaarány ismeretében ki tudjuk számolni a meghibá
sodás valószinűségét egy adott időtartam alatt. A 4. ábrán 
egy eszköz vagy berendezés működési állapotait téglalap
pal ábrázoltuk. A bal oldali fehér terület a hibamentes üze
melés valószínűsége. A jobb oldali terület a hibás működés 
területe, amelyet két részre osztottunk:

-  a veszélyes meghibásodás valószínűsége 
(PFD= Probability o f Failure on Demand),

-  a biztonságos meghibásodás valószínűsége 
(PFS= Probability o f Failing Safely).

MEGBÍZHATÓSÁG L

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS L m ..jj
P  m ’

SIKERES SIKERTELEN
MŰKÖDÉS MŰKÖDÉS

PFS -  Probability of Safe Failure
Biztonságos meghibásodási valószínűség 

PFD -  Probability of Failure on Demand (Dangerous Failure) 
Veszélyes meghibásodási valószínűség

4. ábra. Egy rendszer m űködési állapotai

A PFD már ismert előző közleményünkből, amelynek 
átlagából kapjuk meg a SIL osztályt [1].

Míg a PFD köznapi nyelven szólva annak a valószínű
sége, hogy az eszköz nem fog működni, amikor kellene, a 
PFS a nem kivánt reteszelések valószínűségét adja meg 
(akkor is működik, amikor nem kellene).

Tovább bonyolitja a helyzetet, hogy a meghibásodás 
valószínűsége időben változó tényező (az új kevésbé rom
lik el, mint a régi), tehát az 4. ábrán látható megbízhatósá
gi eloszlás tulajdonképpen egy adott időpillanatra vonat
kozik.

Az időbeni lefutás számítása elég bonyolult, azonban a 
mérnöki gyakorlat nem szereti a bonyolult matematikai el
járásokat, ezért -  bizonyos megszorításokkal -  egy jól 
használható közelítő képletet használhatunk a meghibáso
dási valószínűség (PF) számítására:

PF(t) = 1 -  e~u

ahol
X -  a hibaarány,
t -  az üzembehelyezéstől (felújítástól) eltelt idő.

mkl

A 4. ábra alapján pedig
PF(t) = PFS(t) + PFD(t).

Vegyük a már bevezetett távadó példáját, ahol a A-át 
már kiszámoltuk:

MTTF = 40 év A = J 5(j4oo = 2,853 *10-6 ^ ' óra\

Tegyük fel, hogy az üzem, ahol a távadót alkalmazni 
akarjuk reteszelési feladatra, háromévenként áll le 
nagyjavításra, amikor a reteszelő rendszert is átvizsgálják. 
Ez esetben a meghibásodási valószínűség:

t = 3 év = 3 x 8760 = 26 280 óra.

A meghibásodás valószínűsége a 3. év végén:

PF = 1 -  e Xt
X x t = 2,853 x 10-6 x 26280 = 0,075

ebből:

PF = 1 -  e-°’075 = 0,072

Tegyük fel, hogy a távadó egy öndiagnosztikával ren
delkező gyártmány, melyhez kiszámítottuk a nem veszé
lyes meghibásodási frakciót:

SFF = 95%.

Akkor
PFS = SFF x PF = 0,95 x 0,072 = 0,0684

PFD = (1 -  SFF) x PF = 0,05 x 0,072 = 0,0036.

Az átlagos PFDavg -t egyszerű 2-vel osztással közelít
hetjük:

PFDavg = pFD/2 = 0,0018

A távadó PFDavg értéke önmagában megfelel SIL3 
osztálynak, mivel azonban a SIL besorolás az egész rend
szerre vonatkozik, így arra nyilván egy alacsonyabb 
PFDAVG-t fogunk kapni, amit a rendszerstruktúra alkalmas 
megválasztásával tudunk befolyásolni.

A nem veszélyes meghibásodási frakció (SFF= 95%) 
ismeretében a szabvány a nem kívánt reteszelések minima
lizálása érdekében a 3. táblázat szerinti rendszerstruktúrát 
ajánlja.

3. táblázat
Ajánlott rendszerstruktúra

SFF
Hardware toleranciafok

0 1 2
<60% SIL1 SIL2 SIL3

60%-<90% SIL2 SIL3 SIL4
90%-<99% SIL3 SIL4 SIL4

>99% SIL3 SIL4 SIL4
Megj.: A táblázat csak bizonyos megszorításokkal együtt érvényes, lásd 

IEC61 511.

Visszatekintve az előzőekben leírtakra, látható, hogy 
nem is olyan egyszerű olyan rendszerstruktúra kialakítása, 
amely egyidejűleg megfelel a biztonsági és a megbízható
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sági követelményeknek, jól „szolgálja és védi” a felügyelt 
technológiát, valamint építési és üzemeltetési költségei is 
optimálisak.

MOS/POS kapcsolók

A MOS ill. POS az alábbi megnevezések rövidítése: MOS: 
M aintenance Override Switch, POS: Process Override 
Switch.

Gyakori vita tárgya a retesz-bénító vagy -feloldó kap
csolók alkalmazása.

A szabvány a technológiai tiltó kapcsolók alkalmazását 
nem zárja ki, hiszen ezek nélkülözhetetlenek az indítás/leál- 
lítás során a normál üzemállapot eléréséhez. A reteszelő 
rendszerek a technológiát és az embereket szolgálják. Ha 
szükséges egyes funkciók tiltása, azok indokolt esetben 
megtehetők. Itt arra kell vigyázni, hogy ez egy tudatos, meg
fontolt döntés eredménye legyen, és ne felejtsük el a felol
dást visszakapcsolni. Ezért ilyen eseteket feltétlenül szüksé
ges megfelelően dokumentálni. A legújabb biztonsági 
PLC-k megjelenítői, sőt újabban a DCS operátorállomások 
is rendelkeznek külön erre a célra kialakított adatkezelő fe
lülettel, amelyek elvégzik az IEC 61 508-nak megfelelő 
regisztrációt, és szükség esetén figyelmeztetnek is.

A karbantartás ill. ellenőrzés céljára beépített ún. POS 
kapcsolókkal más a helyzet. Ezek alkalmazása nem, vagy 
csak korlátozott mértékben megengedett, amit a szabvány 
részletesen szabályoz.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Breznay Gábor: Kockázatcsökkentés és irányítástechnika II.

A közlemény az ipari biztonsági reteszelő rendszerek költség- és 
megbízhatóság-elemzésével foglalkozik. Egy-egy példán keresz
tül bemutatja a különböző meghibásodási módokat, a leggyak
rabban használt rendszerstruktúrákat, és azok gyakorlati alkalma
zását az IEC 61 508 szabvány előírásai szerint.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 170 (2002)]

SUMMARY
G. Breznay: Risk Analysis and Process Control II.

Introduction is given to the industrial safety shutdown systems 
cost and reliability analysis. Using examples there are demon
strated different failure modes, the most commonly used system 
architectures, and its application in practice according to 
IEC 61508 standard.

Faigl Ferenc -  Kollár László -  
Kotschy András -  Szepes László: 
Szerves fémvegyületek kém iája

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2001. 448 oldal

A szerves kémia napjainkban egyik legdi
namikusabban fejlődő területe az elemor
ganikus kémia, amelyen belül kiemelt he
lyet foglal el a fémorganikus diszciplína. 
Az ismertetett mű kiváló áttekintést nyújt a 
fémorganikus terület jelenlegi helyzetéről 
és gyakorlati jelentőségéről. A tankönyv 
hiányt pótol, mivel eddig nem állt rendelke
zésre a fém-szén kötést tartalmazó vegyüle- 
tek kémiáját összefoglaló mű magyar nyel
ven. Napjainkban a hagyományosabb 
főcsoportbeli fémek szerves származékai 
mellett már az újszerű átmenetifém organi
kus származékok is a szintetikus vegyészek 
mindennapi eszköztárát képezik.

A tárgyalt főfejezetek (elméleti alapok, 
főcsoportbeli elemek szerves kémiája, át
menetifémek szerves kémiája, szintetikus 
alkalmazások) az angol nyelvű szakiroda- 
lomban általában önálló könyvekként je
lennek meg. A legfontosabb momentumok

kiemelése nehéz feladatot jelenthetett a 
szerzők számára, mert a terület szakirodai
ma hihetetlenül megnőtt az utóbbi két év
tizedben. Ennek értelmében a könyv első
sorban a fémorganikus kémia műveléséhez 
szükséges alapismeretek és gondolkodás- 
mód kifejlesztését tűzi ki célul és sem az el
mélet, sem a gyakorlat területén nem törek
szik a teljességre.

Az első fejezet az alapfogalmakat és a 
szerves fémvegyületek általános jellemzé
sét foglalja magába, mintegy elméleti 
hátteret nyújtva a továbbiakhoz. így megis
merkedhetünk a fém-szén kötés jellemzői
vel, a legfontosabb ligandumokkal, a 
fémorganikus vegyületek csoportosításával 
és azok spektroszkópiás jellemzésével. 
A második fejezet a főcsoportbeli fémek 
organikus vegyületeinek szerkezetét, előál
lítását, reakcióit és gyakorlati alkalmazását 
tárgyalja. A poláris fémorganikus vegyüle
tek bemutatása után a kovalens fémor
ganikus vegyületekbe nyerhetünk betekin
tést. A harmadik és negyedik fejezetben az 
átmeneti fémek organikus vegyületeinek 
szerkezetével, szintézisével, reakcióival és 
gyakorlati alkalmazásaival ismerkedhetünk 
meg. Külön említésre méltók a difoszfán

ligandumokat alkalmazó enantioszelektív 
redukciós eljárások, a katalitikus hidro- 
borálás és a hidroszililezés, valamint olyan 
fontos átalakítások, mint a Stíllé- és a Suzu- 
ki-reakció részletes tárgyalása. A szerzők 
számos tudománytörténeti, gyakorlati érde
kességet megjegyzésként, a szövegtől jól 
elkülönítetten közölnek. Néhány fontosnak 
ítélt terület (pl. analitikai részletek) kitekin
tésként szerepel a könyvben. A fémor
ganikus kémia jelentőségét, a tankönyv 
megjelenésének fontosságát, aktualitását 
talán jelzi az a tény is, hogy -  igaz, az átme
netifém-katalízis aszimmetrikus aspektusa
inak vizsgálatáért, gyakorlati alkalmazás 
irányába mutató munkáért -  a 2001. évi 
Nobel-díjat is ezen a területen dolgozó ku
tatók kapták.

A könyv a vegyész-, a vegyészmérnök-, 
a környezeti kémikus-, a környezetmérnök-, 
a kémiatanár képzésben résztvevő egyete
mi hallgatók, a középiskolai tanárok, az 
egyetemi oktatók és kutatók, valamint ipari 
szakemberek számára lehet hasznos to
vábbképzési anyag. A gyakorlati munká
ban is jól használható a könyv.

Keglevich György
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A hazai kőolaj-feldolgozás műhelyeiből

A MÓL Rt. Dunai Finomító AV3 üzemének Deep-cut rekonstrukciója

Bevezetés

A desztilláció a kőolaj-feldolgozás technológiájának leg
alapvetőbb és legrégebben alkalmazott lépése. A folyama
tosan fejlesztett alkotóelemek, desztilláló torony belső 
szerkezetek, vákuum előállító berendezések és nem utolsó 
sorban tervezési, szimulációs számítási eszközök, módsze
rek eredményeként azonban napjainkban is születnek 
újabb megoldások a desztilláció hatásfokának, termékho
zamainak javítására, energiafelhasználásának csökkenté
sére.

A Deep-cut, azaz vákuumdesztillációs párlathozam-nö- 
velési technológia az utóbbi 10-15 év terméke. Elsősorban 
az amerikai kontinensen terjedt el, aminek oka, hogy az 
amerikai finomítók termékstruktúrája főként motorbenzin
re optimalizált, a dízel gázolaj iránti igény kisebb. Ugyan
akkor az alacsony párlathozamú, nehéz kőolajok aránya 
viszonylag nagy. A technológia lehetővé teszi, hogy a ne
héz vákuumpárlatok hozamát a desztillációs maradék 
rovására megnöveljük, ezzel a nehéz fűtőolaj egy részét jó 
val értékesebb FCC (fluid katalitikus krakk) alapanyaggá, 
és így közvetve motorbenzinné alakíthatjuk. Mindezt sok
kal kisebb beruházással, mint amit az egyéb konverziós 
maradékfeldolgozási technológiák megkövetelnek.

A technológia elterjedését kezdetben akadályozta a 
számtalan sikertelen rekonstrukció, melyek üzembizton
ság-csökkenést, gyakori termeléskiesést okoztak a szigo
rúbb paraméterek és a nem megfelelő tervezési módszerek 
miatt fellépő kokszképződés következtében. Az orosz kő
olajat feldolgozó finomítók esetében jelenleg még kevés 
példa akad jelentősebb párlatnehezítés megvalósítására.

A MÓL Rt. Dunai Finomítóban több éves előkészítés 
után 1998 novemberében megtörtént a 10 500 t/nap kő
olaj-feldolgozó kapacitású AV3 üzem, elsősorban a vá
kuumlepárló rendszer átalakítása a Deep-cut technológia 
követelményeinek megfelelően. A rekonstrukció lehetővé 
tette a vákuumpárlat-hozam 6%-os növelését kőolajra vo
natkoztatva, ezzel a párlatnehezítés mélységét tekintve 
felülmúlja az ismert, orosz kőolajat feldolgozó üzemek tel
jesítményét. Az 1,2 MrdFt költséggel járó beruházás meg
térülési ideje a számítások szerint kevesebb mint 3 év.

* MÓL Rt. Kutatás-Fejlesztés, Százhalombatta
** MÓL Rt. Dunai Finomító, Százhalombatta
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A közlemény ismerteti a Deep-cut rekonstrukció fogal
mát, műszaki tartalmát, a megoldandó problémákat, rövi
den értékeli a megvalósult technológiát az eltelt időszak 
adatai alapján.

A Deep-cut technológia fogalma, bevezetésiének 
következményei

A Deep-cut technológia célja a kőolaj vákuumdesztilláció 
párlathozamának növelése, a maradékhozam csökkentése.

A definícióval megfogalmazott feladat első pillantásra 
egyszerűnek látszik. A vákuumdesztilláló torony alap
anyagából többet párologtatunk el, ennek hatására a nehéz 
vákuumgázolaj (NVGO) hozama nő, a maradékhozam 
csökken. A NVGO-t a HDS (hidrogénező kénmentesítő) 
üzemi előkezelés után a fluid katalitikus krakk (FCC) 
üzem nagyrészt motorbenzinné alakítja át, a desztillációs 
maradék pedig bitumenként, vagy viszkozitástörés után 
nehéz fűtőolajként értékesíthető. A motorbenzin- és fűtő
olaj-ár közötti különbségből eredően az átalakítás jelentős 
nyereségnövekedést eredményez.

A párlathozam növelésben rejlő többlet eredményt a fi
nomító kétféleképpen realizálhatja, az üzemi kapacitások
tól és a piaci igényektől függően. Egységnyi kőolajból 
több motorbenzint állíthat elő, ha az FCC üzem kapacitása 
ezt lehetővé teszi, illetve egységnyi motorbenzin gyártásá
hoz kevesebb kőolaj feldolgozása szükséges.

Az átlagos kőolajlepárló üzem termékeit az 1. ábra 
szemlélteti. A hozamnöveléshez az alapanyagot előmele
gítő csőkemencében több hőt kell közölni, az elpárologta-

1. ábra. Az átlagos kőolajlepárló üzem termékei 
AGO: atmoszférikus nehézolaj; VGO: vákuumgázolaj; NVGO: nehéz vákuum

gázolaj; Overflash: alsó oldaltermék, a hazai gyakorlatban „sötétpárlat”
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tás tovább növelhető a toronyban alkalmazott nyomás 
csökkentésével. Ezért szükséges lehet a csőkemence és a 
vákuum-előállító rendszer rekonstrukciója. A torony belső 
anyagforgalma növekszik, ami szükségessé teheti a belső 
szerkezet teljes vagy részleges cseréjét.

Az alapanyag valódi forráspont görbéje (TBP) alapján 
becsülhető, hogy adott hozamnöveléshez mekkora vágási 
hőmérséklet-növekedés tartozik. A vágási hőmérséklet nö
vekedése jelzi, hogy az NVGO a vágás mélységétől függő
en nehezedik, végforrpontja nő. A TBP görbe alapján szá
mítható, hogy mekkora hőmérsékletemelés szükséges a 
vákuumtorony flash zónájában és a csőkemencében.

A hozamnövelés ugyanakkor együttjár az NVGO sűrű
ség, kéntartalom, nitrogéntartalom, fémtartalom, Conrad- 
son-szám és aszfalténtartalom növekedésével is, ami a pár
lat továbbfeldolgozása szempontjából lényeges.

A fenti megfontolások alapján a világ finomítóiban szá
mos rekonstrukciót végeztek az elmúlt években. Ezek je 
lentős része nem hozta a várt eredményt. A hozamnöveke
dés, illetve a párlatminőség elmaradt a tervezettől, sok 
esetben néhány hónappal a rekonstrukció után le kellett ál
lítani az üzemet a csőkemence, vagy a torony belső szerke
zet erős kokszolódása miatt.

Műszaki követelmények

A kezdeti tapasztalatok felhívták a figyelmet a következő 
problémákra.

A hagyományos laboratóriumi desztillációs módszerek 
nem megfelelőek a nehezített NVGO és vákuum desztilláci
ós maradék pontos jellemzésére. A  tervezési számítások
nak, a várható hozam, termékminőség és technológiai para
méterek becslésének alapja a rekonstrukciót megelőzően 
vett alapanyag ill. termék minták desztillációs görbéje. Ezt 
többnyire TBP vagy ASTM Dl 160 desztillációs módszerrel 
határozzák meg, melyek a magas forráspont tartományú 
mintáknál a krakkolódás miatt hamis eredményt adnak.

A tervezésnél alkalmazott hagyományos szimulációs 
számítási módszerek hiányossága, hogy ideális rendszert 
tételeznek fel, ahol a gőz- és folyadékfázis termodinamikai 
egyensúlyban van. A valóságos Deep-cut üzemmódban 
működő vákuumdesztilláló torony viselkedése erősen eltér 
az ideálistól. Ezért a hagyományos modellezési technikával 
számított technológiai paraméterek hibája jelentős lehet.

A hozamnövelés során az üzemi hőmérsékletek 400 °C 
fölé emelkedhetnek, a kokszképződés sebessége ugrássze
rűen nő. A csőkemencében és a vákuumtoronyban keletke
ző koksz hatására csökken a hőátadás, romlik a párlatho
zam és a minőség.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az analitikával, ter
vezéssel és üzemeltetéssel szemben támasztott követelmé
nyek egyértelműen megfogalmazhatók. A tervezéshez nél
külözhetetlen az alapanyag megfelelő karakterizálása. 
Ehhez a konkrét üzem részletes kimérése során vett termék
minták laboratóriumi elemzési adatait kell felhasználni.

A termékminősítésnél rutinszerűen alkalmazott ASTM 
D l 160 desztillációs módszer max. 570 °C atmoszférikus 
vágási pontig alkalmazható. Ennél nehezebb mintákhoz az

2. ábra. AV3 nehezített szélespárlat ASTM Dl 160 desztillációs 
görbéje

ASTM D2887 (SIMDIS) gázkromatográfiás módszert kell 
alkalmazni, amely 760 °C végforrpontig megbizható ered
ményt ad [1, 2]. A 2. ábra a Dunai Finomító AV3 üzemé
nek nehezített NVGO (szélespárlat) termékén mutatja be a 
két módszer közötti különbséget, az ábrán a mért és a 
SIMDIS adatokból átszámított ASTM D 1160 desztillációs 
görbe látható.

A tervezési számítások során a szakirodalomban java
solt, módositott szimulációs technikát kell alkalmazni a 
párlatnehezítéshez szükséges üzemi hőmérsékletek, hoza
mok, és a belső anyagforgalom meghatározásához [3].

A kritikus elemek (csőkemence, transzfervezeték, eva- 
porációs tér, mosózóna) méretezésénél figyelembe kell 
venni az ideálistól eltérő viselkedést. Ez arra vezethető 
vissza, hogy a csőkemence csöveiben és a csőkemencét a 
desztilláló toronnyal összekötő, ún. transzfervezetékben az 
áramlási sebesség megközelíti az adott közegben érvényes 
hangsebességet, az evaporációs térben jelentős cseppfel- 
hordás jelentkezik, illetve a legalsó ún. mosóágyra túlheví
tett szénhidrogéngőz és cseppfelhordás formájában nehéz 
maradék érkezik.

Deep-cut üzemmódban ugrásszerűen nő a kokszképző
dés sebessége. A kockázat csökkentése érdekében töreked
ni kell a lehető legkisebb üzemi hőmérsékletre és tartózko
dási időre a csőkemence, vákuumtorony mosózóna és a 
betáplálás alatti sztrippelő zóna tervezésénél [4, 5, 6]. Lé
nyeges a hőcserélő rendszer optimálása, a növelt hőmeny- 
nyiség hatékony visszanyerése céljából.

Az üzemeltetés során fokozottan ügyelni kell a kritikus 
paraméterek ellenőrzésére és tartására, úgymint az előírt 
hőmérsékletek a csőkemencében és a vákuumtoronyban, a 
csőkemence csöveibe és a toronyba beadott vízgőz meny- 
nyisége, a mosófolyadék (NVGO reflux) mennyisége, a 
sötétpárlat mennyisége és minősége, valamint a mosóágy 
nyomásesése.

Az AV3 üzemi Deep-cut rekonstrukció

A párlathozam-növelés ötlete a MÓL Rt. Dunai Finomító 
üzemében 1994-ben merült fel. A rekonstrukcióra az M.W. 
Kellogg Ltd. készített m egvalósithatósági tanulmányt
1996-ban. A basic tervezésre kiirt pályázatot végül a 
KOCH-GLITSCH A.S. nyerte meg. A csőkemence átala
kítást a CHEMPEX (cseh), a vákuum-előállító berendezést 
a KÖRTING cég tervezte, illetve szállította. A végleges
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1. táblázat
Tervezett hozamadatok, m/m%*

Átalakítás 
előtt, tényadat

Átalakítás 
után tervezett Változás

NVGO 21,3 26,0 +4,7
Sötétpárlat 3,5 3,8 +0,3
Gudron 19,0 14,0 -5,0

* A projekt tervezésnél, gazdaságossági számítás során alkalmazott értékek

2. táblázat
Az NVGO tervezett minősége
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95 v/v%-os pont, °C 492 min. 575 ASTMD1160
Végforrpont, °C 499 max. 600 ASTMD1160
Fajlagos sűrűség 0,917 0,926
Fémtartalom (V+Ni), wppm 0,8 max. 1,0
Conradson szám, m/m% 0,11 max. 0,6

műszaki tartalom a MÓL Rt. szakembereivel közös munka 
során alakult ki, a teljesítmény, energiafelhasználás és be
ruházási költség szempontjából optimális technológia kö
vetelményét szem előtt tartva. A kiviteli tervezést az 
OLAJTERV Rt. végezte. Az előkészítés során a rekonst
rukció célját, azaz a párlatnehezítés mértékét az 1, 2. táb
lázatokban leírt adatokkal határoztuk meg. A tervezett 
névleges kőolaj-feldolgozó kapacitás „orosz export blend” 
típusú kőolajra 10 500 t/nap. A rekonstrukció főbb elemei 
a következők voltak:

-  a vákuumdesztilláció csőkemencéjének átalakítása 
négyjáratú csőrendszerrel, új csövekkel, nagyobb fe
lülettel a konvekciós zónában, ágankénti mennyiség 
szabályzással,

-  új vákuum előállító rendszer előkondenzátorral, egy- 
fokozatú gőzejektorral, és vízgyűrűs vákuumszivaty- 
tyúval,

-  transzfervezetékek cseréje,
-  vákuumtorony betápláló csonkok, vákuumgázolaj 

cirkuláció, NVGO cirkuláció és termék elvételi cson
kok cseréje,

-  betáplálás gőzelosztó, sztrippelő tányérok, sztrippgőz 
elosztó cseréje,

-  tányérok cseréje négy új rendezett töltet ágyra, gyűj
tőtálcák, elosztók,

-  szabályozott mennyiségű sötétpárlat cirkuláció kiala
kítása a csőkemence elé,

-  új NVGO cirkulációs, kitároló és vákuumgázolaj szi
vattyúk,

-  hőcserélő rendszer optimálása néhány hőcserélő át
kötésével, új gőzfejlesztővel,

-  az atmoszférikus csőkemencék belépő hőmérsékleté
nek emelése 215 °C-ra, a redukált kőolaj új hőcseré
lőkben, gudronnal történő hőcseréjével,

-  a vákuumtorony köpeny tervezési hőmérséklete 400 
°C volt, ezt át kellett számítani magasabb hőmérsék
letre.

A kivitelezés 1998 októberében fejeződött be. A főbb 
technológiai paraméterek változását a 3. táblázat tartal
mazza. A garanciális kimérések adatai alapján a vákuum 
desztilláció jellemző termékhozamai és az NVGO minő
ség a 4, 5. táblázatokban láthatók.

3. táblázat
A technológiai paraméterek változása
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Fejnyomás, mbar 50-60 43
Evaporációs tér nyomás, mbar 103 60
Csőkemence kilépő hőmérséklet, °C 390-398 410-413
Evaporációs tér hőmérséklet, °C 370 395
NVGO cirkuláció, m3/h 164 250-300
Kemencébe adott vízgőz, t/h 0,6 1,8
Vákuumrendszer vízgőzfogyasztása, t/h 4-5 1

4. táblázat
Vákuumdesztillációs hozamok, m/m%

Tervezett Mért

Vákuumgázolaj 7,00 6,50
NVGO 26,00 29,72
Sötétpárlat 3,80 3,66
Gudron 14,00 12,80

5. táblázat
A nehezített szélespárlat (NVGO) minó'sége

ASTM Dl 160 desztilláció, °C*

Kfp. 318
5 v/v% 367
10 v/v% 382
50 v/v% 461
90 v/v% 564
95 v/v% 574
Vfp. 609
Fajlagos sűrűség 0,926
Kinematikai viszkozitás, mm2/s 50,6 (50°C)
Kéntartalom, m/m% 1,82
Conradson-szám (Microkarbon), m/m% 0,71
Aszfalténtartalom, m/m% 0,15
V-tartalom, ppm 0,46
Ni-tartalom, ppm 0,21
Na-tartaiom, ppm 0,11
Fe-tartalom, ppm 0,1
Cu-tartalom, ppm <0,03
Törésmutató 70 °C-on 1,4946

* SIMDIS adatokból számított értékek
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A rekonstrukció eredményeként a párlathozam 6%-kal 
nőtt (a gudron+sötétpárlat hozam ennyivel csökkent), ez 
1,3%-kal nagyobb a tervezett értéknél. A maximális pár
lathozamnál az NVGO végforrpontja és Conradson száma 
kismértékben meghaladta a tervezett értéket. Az üzemi pa
raméterek módosításával mindkettő beállítható a kívánt ér
tékre. A korszerű vákuum-előállító berendezés és a hőcse
rélőrendszer optimálása következtében a nagyobb 
párlathozam ellenére is csökkent az üzem fajlagos energia- 
fogyasztása, feldolgozott kőolajra vonatkoztatva (6. táblá
zat). Szintén kedvező, hogy a nyári időszakban, amikor a 
motorbenzin igény a legnagyobb, a megnövekvő fűtőolaj 
készletek nem akadályozzák a finomítói kapacitás kihasz
nálását.

6. táblázat
Fajlagos energiafelhasználási adatok

1997 éves 
átlag

Rekonstrukció
után

Fűtőanyag, kg/t 15,8 14,87
Vízgőz, kg/t 44,9 34,6
Összes hűtővíz, m3/t 3,8 2,95

A rekonstrukció hatása a bitumen gyártásra

A Deep-cut üzemmód hatására a maradékhozam jelentő
sen csökkent, ugyanakkor a gudron nehezedett, viszkozi
tása (100 °C-on mérve) 4 000 mm2/s fölé nőtt. Ennek kö
vetkeztében fűtőolaj keverő komponensként csak 
viszkozitástörés után volt alkalmazható. Ugyanígy a meg
változott lágyuláspont, penetráció és egyéb jellemzők mi
att bitumengyártásra sem használható közvetlenül, csak 
más keverő komponens -  jelen esetben AV3 sötétpárlat -  
alkalmazásával. A Deep-cut üzemmód mellett keletkezett 
gudron és sötétpárlat vizsgálati eredményeit a 7. táblázat
ban adjuk meg.

AV2 gudron és nehezített AV3 gudron -

7. táblázat
AV3 orosz gudron 

és sötétpárlat vizsgálati eredményei

Mintajelzése Gudron Sötétpárlat

Lágyuláspont, °C 49 -

Penetráció 25°C-on, 0,1 mm 47 -

Töréspont, °C -9 -
Viszkozitás 100 °C-on, mm2/s 4390 257
Aszfalténtartalom, % 6,3 -
Csoportösszetétel (Iatroscan), % 

Telített 3,5 9,3
Aromás 53,0 58,0
Gyanta 26,6 21,6
Aszfaltén 16,9 11,1

A MÓL Rt. Kutatási Főosztályán vizsgálatokat végez
tek bitumen fúvatási alapanyag, illetve keverő komponen
sek előállítására AV3 gudron és sötétpárlat, valamint AV2 
gudron keverésével. Ezekből a komponensekből és fúva- 
tott bitumenből különböző arányú keverésekkel sikeresen 
előállították valamennyi útépítési bitumen minőséget, va
lamint a m odifikált és hígított bitum enek gyártásához 
szükséges alapbitumeneket is. A rekonstrukció előtt ren
delkezésre álló AV2 bitumen-alapanyag és a nehezített 
AV3 bitumen + AV3 sötétpárlat keverék összehasonlítása a
8. táblázatban látható. A módosított keverési receptek al
kalmazásával csökken az egységnyi fúvatott bitumenre eső 
költség (a magasabb kiindulási lágyuláspont miatt rövi- 
debb a fúvatási idő és kevesebb levegő szükséges), nő az 
üzem kapacitása, valamint adott minőségű bitumen előál
lításához 5-10%-kal kevesebb fúvatott bitumen szükséges.

A bitumengyártásra vonatkozó kísérletek eredményét a 
MÓL Rt. Dunai Finomító alkalmazta 1999 nyarán és ezzel 
jelentős többleteredményt ért el. Az eredmény 70%-át a 
legnagyobb mennyiségben forgalmazott B-65 minőség 
gyártásánál érték el.

sötétpárlat keverék összehasonlítása
8. táblázat

Komponensek Összetétel, %

AV2 gudron Deep-cut előtt 100
AV3 gudron (Deep-cut) 65 60
AV3 sötétpárlat (Deep-cut) 35 40
Jellemző Vizsgálati eredmények
Lágyuláspont, °C 30-36 38 38
Penetráció 25°C-on, 0,1 mm 250^100 167 208
Töréspont, °C -14...-23 -14 -19
Viszkozitás 100 °C-on, mm2/s 400-800 1540 1190

135 °C-on, mm2/s 140-180 - -
Aszfalténtartalom, % 1,4-4,8 6,9 5,8
Csoportösszetétel (Iatroscan), %

Telített 6,0- 8,0 5,0 5,6
Aromás 59,5-61,5 57,5 56,0
Gyanta 21,0-24,0 24,3 24,5
Aszfaltén 10,0-10,5 13,2 13,9

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 177



Összefoglaló értékelés

Az AV3 üzemi Deep-cut rekonstrukció elérte célját a nehéz 
vákuumdesztillációs párlathozam növelését, a maradék
hozam csökkentését illetően. A nehezített NVGO minősé
ge megfelelő, HDS illetve FCC üzemi feldolgozása nehéz
ség nélkül megoldható. A technológia bevezetése 
nagymértékben hozzájárul a vállalati eredmény növelésé
hez, a beruházás megtérülési ideje kevesebb mint 3 év. 
A rövid megtérülési idő a párlathozam növelésen kívül a 
következő tényezőknek köszönhető:

-  a korszerűsítés eredményeként az üzem fajlagos ener
giafogyasztása csökkent,

-  az üzem rugalmassága nagymértékben nőtt, a váku
umdesztillációs hozamstruktúra széles tartományban vál
toztatható,

-  a nehezítés ellenére az AV3 üzemi gudron bitumen
gyártási alapanyagként alkalmazható,

-  a bitumenfüvatás költsége csökkent.
Az elért desztillációs vágási mélység felülmúlja a szer

zők által ismert, orosz kőolajat feldolgozó üzemek teljesít
ményét.

A technológia beillesztése a Dunai Finomító rendszeré
be megkövetelte a termelési struktúra módosítását.

Az adott FCC üzemi kapacitás miatt elsősorban az az 
előny használható ki, hogy adott krakkbenzin mennyiség
hez kevesebb kőolaj feldolgozása szükséges. Ez a többi 
kőolaj lepárló-üzemben kisebb kapacitáskihasználást je 
lent, ami érinti a többi termékcsoportot (gázolaj, vegyipari 
benzin, propán-bután stb.) is.

Az előzetes tervezés és megtérülés számítás a fentiek 
figyelembe vételével történt. Az NVGO, illetve gudron 
hozam rugalmasan változtatható, a szezonális igényeknek 
megfelelően. így a termeléstervezés optimálásával a Deep- 
Cut technológia előnye maximálisan kihasználható.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Valkai István -  Szíva Miklós -  Szigel Ferenc -  Horváthné Fantó 
Erika -  Bondár Imréné -  Viniczai Lajos: A MÓL Rt. Dunai Fi
nomító AV3 tizemének Deep-cut rekonstrukciója

A MÓL Rt. Dunai Finomítóban 1998 novemberében megtörtént 
a 10 500 t/nap kőolaj feldolgozó kapacitású AV3 atmoszférikus 
és vákuumdesztillációs üzem, elsősorban a vákuumlepárló rend
szer átalakítása a Deep-cut technológia követelményeinek meg
felelően. A rekonstrukció lehetővé tette a vákuumpárlat hozam 
6%-os növelését kőolajra vonatkoztatva. Az üzem fajlagos fűtő
anyag-, vízgőz-, és hűtővíz felhasználása a párlathozam növelés 
ellenére csökkent, ami az optimalizált hőcserélőrendszer és a kor
szerű vákuum-előállító rendszer eredménye. A mélyebb desztil
lációs vágás ellenére az AV3 üzemi gudron (vákuumlepárlási ma
radék) bitumengyártási, illetve fúvatási alapanyagként 
alkalmazható a laboratóriumban kidolgozott, gyártási tapasztala
tokkal igazolt keverési arányok alkalmazásával. A szerzők részt 
vettek a rekonstrukció előkészítésében, a műszaki tartalom meg
határozásában, a tervezés és kivitelezés koordinálásában, a be
üzemelésben, értékelésben, illetve a módosított bitumengyártási 
folyamat kidolgozásában.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 175 (2002)] 

SUMMARY

I. Valkai -  M. Szíva -  F. Szigel -  E. Horváthné-Fantó - 1. Bondár 
-  L. Viniczai: Deep-cut Revamp of a Crude Distillation Unit at 
MOL Duna Refinery

MOL's Duna Refinery succesfully completed the Deep-cut 
revamp of their highest capacity crude unit AV3 in 1998, focus
ing mainly on the vacuum distillation section. The vacuum distil
late yield has been increased by 6% on a crude feed basis. 
Notwithstanding the higher distillate yields, energy efficiency 
has also been improved as a result of optimized heat recovery and 
state of the art vacuum generation system. Laboratory tests 
proved that quality asphalts can be produced using the heavy 
residue product of the Deep-cut vacuum unit as the main blend
ing component. Asphalt blowing unit efficiency has been 
improved with the new feedstock blending formulas.
The authors participated in the Deep-cut revamp project from the 
development phase to unit commissioning, performance testing, 
evaluation and modification of the asphalt production process.
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Korszerű hidrogéngyártó eljárások
KOHÁN JÓZSEF* 
SIMON TIBOR**

Bevezetés

A MÓL Rt. Dunai Finomítójában a motorbenzin oktán- 
számigényének fedezésére benzinreformáló üzemeket is 
működtetnek. A reformáló üzemben melléktermékként ke
letkező hidrogént a gázolaj és vákuumpárlat kéntartalmát 
csökkentő hidrogénező technológiák hasznosítják. A ko
rábbi finomítói termékszerkezet és az érvényes minőségi 
előírások mellett a hidrogén mennyisége elegendő is volt. 
A környezetvédelmi előírások szigorodásának eredmé
nyeként a kőolaj-feldolgozás maradékaként keletkező ma
gas kéntartalmú fűtőolajok iránti kereslet csökken. Ezek 
feldolgozására késleltetett kokszoló üzem épült. Terméke
inek feldolgozása, a finomítói termékek minőségének javí
tása megnöveli az ehhez szükséges hidrogén mennyiségét, 
amit már a benzinreform álók nem képesek előállítani. 
Ezért a hazai kőolajiparban először épült olyan üzem, 
amelynek fo terméke a hidrogén. A vízgőzös reformáláson 
alapuló technológia licencét a MÓL Rt. a Linde cégtől vá
sárolta.

Az új üzem építése adott alkalmat arra, hogy közlemé
nyünkben az érdeklődők számára rövid technológiai ösz- 
szefoglalót készítsünk a hidrogéngyártásról.

A kőolajipari hidrogénigény növekedése

A hidrogénigény növekedése a szigorúbb környezetvédel
mi előírásokból és a finomítói nyereség növelésének felté
teleként tekintett fejlett feldolgozó technológiák alkalma
zásából ered. A környezetvédelmi előirások a motorhajtó 
üzemanyagokban alacsonyabb kén- és aromástartalmat ír
nak elő, csökkenteni kell a tüzelőanyagok kéntartalmát, a 
finomítói füstgázokban lévő kénvegyületek mennyiségét. 
Ez eredményezte az új összetételű benzin (reformulated 
gasoline -  RFG) és a nagymértékben finomított gázolaj 
előállítását az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában 
és Távol-Keleten. Az új minőségi előírások közös hatása a 
kőolajtermékek megnövekedett hidrogéntartalma. Ennek a 
változásnak az elindítója a Califomia Air Resources Board 
(CARB) által hozott előírás. Ez az irányzat érvényesül a 
Svédországban érvényben lévő szigorú dízel minőségi elő
írásban és hasonló érvénybe léptetett vagy javasolt meg
szorításokban máshol Európában és Ázsiában.

Közelítő számítás szerint az USA-ban a CARB előírá
soknak megfelelő, módosított benzin- és gázolaj-előállítás 
többlet-hidrogén igénye kb. 73 Nm3/m3 kőolaj (a hidrogén 
felhasználás hatásfoka 85%). A benzin aromás szénhidro

* MÓL Rt. Kutatás és Fejlesztés, Százhalombatta
** MÓL Rt. Finomítás, Százhalombatta

géntartalmának csökkentése jelentősen növeli a hidrogén
felhasználást. Mivel a benzinreformáló üzemekben az ok- 
tánszám emelését elsősorban a benzin aromástartalmának 
növelésével érik el, ez az üzemek kapacitáscsökkentésével 
jár, ami maga után vonja az általuk termelt hidrogén meny- 
nyiségének csökkenését. Minden köbméter kőolajhoz to
vábbi 31 N m 3 szintézisgáz kell az étergyártáshoz (pl. 
MTBE, m etil-íeraer-butiléter) szükséges metanol előállí
tására, ha a 2 m/m% oxigéntartalom előírást is be akarják 
tartani.

A finomítók folyamatosan fejlesztik a meglévő techno
lógiáikat és új folyamatokat alkalmaznak a nehezebb, ma
gasabb kéntartalmú kőolajok feldolgozása során keletkező 
benzin, kerozin és gázolaj mennyiségének növelésére a ne
héz fűtőolaj rovására. A megnövekedett finomítói hidro
génigényt tovább növeli az elsősorban fűtőolajként hasz
nosítható kőolaj lepárlási maradék feldolgozó kapacitás 
folyamatos növekedése, amelynek jelentős része a hidro
gént fogyasztó hidrokrakk eljárás. Másik lehetséges mód a 
maradékfeldolgozásra a kokszolás, azonban a koksz mel
lett keletkező folyadék termékek is hidrogénezést igényel
nek termékként való felhasználásuk előtt.

Az iparban előállított hidrogén felét a finomitók hasz
nálják fel. Ezt a hidrogént főleg 5 000 Nm3/h fölötti kapa
citású üzemekben állítják elő. Más nagy fogyasztók az 
acélipar, az ammónia- és a metanolgyártás. Nem ritka a 
nagy, zöldmezős beruházáson alapuló 120 000 Nm3/h-s 
hidrogéngyár sem, ami új finomítói egységeket lát el: 
hidrokrakkoló, kénmentesitő, aromás telitő üzemeket.

Az 1990 óta a gyártott hidrogén mennyisége megkét
szereződött a világon [1].

Lehetséges alapanyagok

Jelenleg az iparilag előállított hidrogén kb. 77%-a szárma
zik szénhidrogénekből, 18%-a szénelgázosításból, 4% vi
zes oldatok elektrolíziséből és 1% különböző egyéb forrá
sokból. Az okot jó l példázza az 1. táblázat, amely

/. táblázat
A hidrogéngyártás energiaszükséglete 

különböző' alapanyagok esetén

Tulajdonság Földgáz
(Metán)

LPG
(Propán-
Bután)

Nehéz
fűtőolaj

Szén Víz

Felső futőérték, 
kJ/kg 50 050 46 130 41 300 38 100
Melléktermék co, CO, C09/S co,/s O,
Elméleti
energiaszükséglet, 41 280 37 500 50 300 57 150 242 000
kj/kmol H2
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bemutatja az 1 kmol H2 előállításához szükséges energia- 
szükségletet a különböző alapanyagok szerint. A hidro
géngyártás a legolcsóbb a szénhidrogénekből. A vízből 
elektrolízissel történő előállításnál azt is figyelembe kell 
venni, hogy az elektromos energia előállításához többnyi
re fosszilis tüzelőanyagokat használnak.

A jelenlegi helyzet a közeljövőben nem változik, hosz- 
szú távon azonban, amikor a környezeti érzékenység nö
vekszik, a környezetre káros CO-, és SOx kibocsátás elke
rülésére tett erőfeszítések hatására előtérbe kerülhetnek a 
környezetre kevésbé ártalmas eljárások is.

Nagytömegű, ipari célú felhasználásra még nem hasz
nált, de a későbbiekben figyelembe vehető eljárások lehet
nek az alábbiakban felsoroltak.

Az elektrolízis továbbfejlesztett változatai, mint
-  nyomás alatti elektrolízis (0,6-20 MPa),
-  szilárd polimeres elektrolízis,
-  vízgőz-elektrolizis.
Termokémiai vízbontás (termolitikus, radiolitikus, foto

kémiai és fotoelektromos úton, biológiai hidrogénképző
dés).

Egyéb kémiai eljárások, mint
-  fémek segítségével történő hidrogénelőállítás (alkáli- 

és alkálifoldfémek, vas-oxid),
-  hidrogénelőállítás ammóniából vagy metanolból,
-  hidrogéngyártás hidrogén-szulfid katalitikus bontásá

val.
Mindezen, ma már ismert és létező eljárások a termelt 

hidrogén kb. 1%-át adják, a jövőbeni fejlődés döntheti el, 
melyik eljárástípus veszi át a ma széleskörben alkalmazott 
szén/szénhidrogénalapú hidrogéngyártás helyét.

A hidrogén jövőjét kutatók szerepét elsősorban mint 
energiahordozót látják. Tárolására, szállítására számos 
módszert dolgoztak ki, ilyen például a kriogén adszorpció 
és a fém-hidridek formájában történő tárolás. A kutatások 
egyik kiemelt célja a hidrogén bevonása a közlekedési mo
torhajtóanyagok körébe kömyezetvédelmileg kiváló visel
kedése miatt. A hidrogén-oxigén kombinációjú üzemanya
got m ár ma is használják rakétahajtásra. A gépkocsik 
közvetlen meghajtására szolgáló kísérletek a 70-es évektől 
folynak nagy aktivitással.

A hidrogénigény széles határok között változhat, ennek 
megfelelően kell kiválasztani a megfelelő hidrogénforrást 
[2].

Kis mennyiség esetén, 100 Nm3/h H2-igény alatt gáz
palack, elektrolízis jöhet szóba. A folyamatos, kis mennyi
ségű felhasználás célszerű alapanyaga a metanol és az am
mónia.

Nagyobb mennyiségek (500 Nm3/h-tól) esetén a hidro
gént szénhidrogénből gőzreformálással, vagy parciális 
oxidációval (termikus, katalitikus) állítják elő.

A hidrogéngyártás alapanyagai 
a szénhidrogéniparban

Hidrogén gyártására valamennyi szénhidrogén alkal
mas. Ezek közül a finomítói alkalmazásra az alábbiak jö 
hetnek szóba:

mkl

-  hidrogéntartalmú lefújt gázok; a finomítókban példá
ul a katalitikus reformálok H2-dús gáza. Ammónia
gyár, metanol üzem és etiléngyár lefújt gázai szintén 
nagy mennyiségű hidrogént tartalmaznak;

-földgáz; tipikusan a nehéz, folyékony alapanyagok
kal összevethető áron érhető el, ezért ez a leggyakrab
ban felhasznált alapanyag;

-  benzin; gyakran alkalmazott alapanyag ott, ahol a 
földgáz nem áll rendelkezésre és a motorikus gázolaj 
igény magasabb, mint a motorbenzin. Fő felhasználá
si területe Nyugat-Európa;

-  cseppfolyós gáz; elsősorban az USA-ban kiterjedten 
alkalmazott alapanyag;

-  nehéz olaj; abban az esetben, amikor olcsón áll ren
delkezésre, parciális oxidációja kedvező lehet, annak 
ellenére, hogy oxigént igényel és a gazdaságosság 
nagy mértékben függ az oxigén árától. Amikor a nit- 
rogén-oxid kibocsátásra szigorú előírás érvényes, az 
autoterm (önfenntartó) reformálás (ATR) igen hasz
nos, mivel nincs atmoszférikus emissziója és ezért 
nincs NOx kibocsátása sem. A parciális oxidációhoz 
hasonlóan az autoterm reformálás is oxigént igényel, 
ezért az oxigén ára fontos!

Rendelkezésre álló technológiák

Vízgőzös reformálás

A világon a legelterjedtebb hidrogén-előállító folyamat. 
Angol rövidítése SMR (Steam Methane Reforming, vizgő- 
zös metán reformálás). Szokásos rövid megnevezése: gőz
reformálás (7. ábra).

A  nyomás alatti alapanyagot előmelegítik, elgőzölögte- 
tik és kis mennyiségű tiszta, visszacirkuláltatott hidrogén
nel keverik. A reformáló katalizátor érzékeny a kénmérge
zésre, ezért lényeges az alapanyag megfelelő
kénmentesítése. Ebből a célból az alapanyagot kénmente- »
sítő reaktorba vezetik, ahol annak kéntartalmát kén-hidro
génné alakítják, olefintartalmát telítik. Az alapanyagáram
ban lévő H2S-t ZnO töltetű adszorberben távolítják el. 
A betáplált anyagot tovább melegítik, vízgőzzel keverik.

Ha az alapanyag nagyobb részt metánt tartalmaz, köz-

1. ábra. A  vizgőzös metánreformálás technológiája 
a recirkulált hidrogén; b alapanyag (földgáz); c kiegészítő fűtőanyag; 

d  füstgáz; e nagynyomású vízgőztermelés;/termék hidrogén; g  kazán
tápvíz; h lefújt gáz fűtésre; 1 alapanyag előkezelés; 2 reformáló kemen

ce; 3 gőzfejlesztő; 4 gőz kiegyenlítő tartály; 5 CO konverter;
6 hőhasznosító, hűtő; 7 PSA egység
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vétlenül a reformáló kemencébe, ha az alapanyagban a me
tánnál nehezebb komponensek nagyobb mennyiségben 
vannak jelen, előreformálóba vezetik a reakcióelegyet. 
A magas aktivitású nikkelkatalizátor a nehezebb szénhid
rogéneket hidrogén, szén-monoxid, metán és vízgőz keve
rékévé alakítja az alábbi reakció szerint:

CH4 + H20  = CO + 3H2

Az elöreformáló előnyei:
-  alacsony gőz/szén arány alkalmazható a koksz lera

kódás veszélye nélkül,
-  az előrefonnált elegyet 650°C-ig lehet előmelegíteni; 

ezzel csökkenthető a kemenceméret és a gőztermelés 
(a legkisebb méretű kemence, legkevesebb csőszám
mal),

-  a metánnál nagyobb valamennyi szénhidrogén mole
kulából CH4, CO és H2 lesz,

-  a folyamatgáz esetleges maradék kéntartalma meny- 
nyiségileg megkötődik a katalizátoron,

-  a reformáló katalizátor élettartama jelentősen növe
kedik,

-  alkalmas földgáz, finomítói gáz, LPG, nafta (végfor
ráspont 260°C-ig) esetén,

-  esetleges üzemzavar vagy üzemeltetési hiba esetén az 
előreformáló katalizátor megy tönkre, amit gyorsan 
ki lehet cserélni.

Az elöreformálás hátrányai:
-  magasabb beruházási költség (készülék, csövezés, 

katalizátor),
-  kétévenként mindenképp meg kell állni az üzemmel 

katalizátor cserére.
Az előreformálóban lehűlt gőz/gáz elegyet ismét felme

legítik és a gőzreformálóba vezetik. A hagyományos refor
málok közvetlen tüzelésű kemencék, amelyekben a szén- 
hidrogén és a vízgőz endotenn átalakítása hidrogénné és 
szén-monoxiddá nikkeltartalmú katalizátorral töltött, kí
vülről fűtött csövekben játszódik le. A magasabb konver
zió elérésére, miközben minimalizálják a termikus krakko- 
lódást és kokszképződést, a sztöchiometrikusnál nagyobb 
mennyiségű vízgőzt alkalmaznak.

Az endoterm reakció hőigényét külső fűtéssel oldják 
meg. A hőigény jelentős részét a nyomásváltásos adszor- 
berrendszer (PSA, Pressure Swing Adsorber) lefújt gáza 
szolgáltatja, a hőmérleg kiegyenlítésére külső forrásból 
származó fűtőanyagot (finomítói fűtőgáz, földgáz) hasz
nálnak. Tipikus reakciókörülmények: 250-350 kPa, 
850°C. A reformáló kemencében az égőket a kemence al
ján (ritkán), tetején, vagy oldalfalán helyezik el.

Ezután a reformálóból kilépő gázt, ami H2, CO, C 0 2, 
CH4 egyensúlyi elegye, hűtik és a CO átalakító reaktorba 
vezetik, ahol katalizátor jelenlétében a CO a maradék víz
gőzzel reagálva CO^-vé alakul és további H2-t szabadit fel:

CO + H20  -> C 0 2 + H2

A CO (shift) konverzió jellemzői a következők:
Magas hőmérsékletű: Belépő hőmérséklet:

335-K350°C, kilépő hőmérséklet: 410±10°C. Maradék CO- 
tartalom 3 tf% (száraz gázra). Katalizátor: vasalapú, rézzel

promotált (kisebb térfogat, Fischer-Tropsch-reakció 
inhibitálás, kisebb kénkibocsátás a kezdeti indulás alatt). 
Magas, közepes gőz/szárazgáz arány esetén használják.

Közepes hőmérsékletű: Alacsonyabb hőmérséklet, jobb 
konverzió. Katalizátor: vasmentes Cu/Zn/Al alapú formu
la. Alacsony gőz/szárazgáz esetén CH-képződés veszélye 
áll fenn. Magas katalizátor aktivitást igényel.

Alacsony hőmérsékletű: Maradék CO-tartalom 0,6 tf% 
(száraz gázra), azonban a PSA lefújt gázban lévő alacso
nyabb CO-tartalom megnöveli a külső fűtőanyag felhasz
nálást.

A korszerű üzemekben a lehűtött gázelegyet többfoko
zatú, nyomásváltásos adszorberegységbe (PSA) vezetik. 
Innen nagy tisztaságú (99,0 99,9%) H2 lép ki. A PSA
egység alacsony nyomású lefújt gázát fűtésre a reformáló- 
ba vezetik. A reformáló kemence füstgázában és az anyag
áramokban lévő hőmennyiséget gőztermeléssel hasznosít
ják. Általában a belső igénynél több gőz keletkezik, ami 
exportálható (jellemző mennyisége: 1,1 tonna gőz / 1 000 
Nm3 H2).

A gőzreformálás jellemzői:
-  az alapanyagba kevert vizgőzből hidrogént szabadit 

fel, így magas a hidrogénhozam,
-előreform áló  alkalmazásával cseppfolyós gáz (pro

pán, bután) és nafta is feldolgozható,
-  fűtőanyag hasznosítási hatásfoka magas: >90%,
-  alacsony NOx kibocsátású égők alkalmazásával ala

csony emisszió (levegőszennyezés) érhető el,
-  tervezési rugalmasság: helyi igénytől függően tervez

hető maximális vízgőz exportra és minimális gőzex
portra, ha előreformálót és levegő-előmelegítést al
kalmaznak (fűtőgáz felhasználás minimalizálása),

-  a CO-,, mint melléktermék kinyerhető.

Parciális oxidáció (2. ábra) [3]
A gyakorlatban elterjedten alkalmazott technológia (POX: 
Partial Oxidation). Igen széles skálán mozog a felhasznál
ható alapanyag minősége: a gáztól a maradék olajokon át a 
szén- vagy petrolkoksz-zagyokig. A nyomás alatti alap
anyagot előmelegítik, hőszigetelő falazattal ellátott készü
lékben lévő speciális égőben oxigénnel keverik. A keletke
ző elegy hasonlóan az SMR-hez H2, CO, CO-, és CH4 
egyensúlyi keveréke:

2CH4 + 3 0 2 = 2CO + 4H20  
2 CO + 0 2 = 2 C 0 2 

CH4 + H20  = CO + 3H2

Tipikus reakciókörülmények: 500 600 kPa,
1 300-1 400°C. A reaktorból kilépő elegy metántartalma 
igen alacsony a magas hőmérséklet miatt (0,24 mol%, szá
raz gázra vonatkoztatva). A gázelegyet víz befecskendezé
sével vagy hőcserélőben gőzfejlesztéssel hűtik. 
A továbbfeldolgozás lépései az SMR technológiában leírt 
lépésekkel azonosak. A folyamatjellemzői:

-  alapanyag összetétel változására nem érzékeny,
- g á z  halm azállapotú alapanyag esetén egyszerű az

üzem kialakítása,
-  nehezebb alapanyag esetén korom, hamu kezelés, sa
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vas gáz eltávolítás, kénkinyerés és a kilépő áramok 
megfelelő kezelése szükséges,

-  nagy nyomáson üzemelhet,
-  az alapfolyamatnak nincs kibocsátása az atmoszférába,
-  a C 0 2, mint melléktermék kinyerhető,
-  nagynyomású oxigén szükséges,
-  a PSA lefújt gázt fűtőanyagként lehet hasznosítani.

2. ábra. A  parciális oxidáció technológiája 
a alapanyag; b vízgőz; c oxigén; d  víz lcfúvatás; e gázmosó víz; / kazán
tápvíz; g  termék hidrogén; h lefújt gáz fűtésre; i nagynyomású vízgőz

termelés; I csőkemence; 2 reaktor; 3 gázmosó; 4 CO konverter;
5 hőhasznosító, hűtő; 6 PSA egység; 7 gőz kiegyenlítő tartály

Autoterm reformálás (3. ábra) [3]

(ATR: Autotherm Reforming, önfenntartó -  autoterm re
formálás)

Az eljárás kevésbé elfogadott, mint az SMR vagy a 
POX, de kiforrott technológia. Az ATR lényegében meg
egyezik az SMR-rel, azzal a különbséggel, hogy a katali
zátort nem magasan ötvözött acélból készült, kívülről fű
tött csövekben, hanem egyszerű, hőálló falazattal ellátott 
reaktorban helyezik el. A reformálás reakcióhőjét oxigén 
bevezetésével (parciális oxidáció) fedezik. Ennél a techno
lógiánál is előmelegitik az alapanyagot, eltávolítják a kén
tartalmát, vízgőzt kevernek be, majd az ATR reaktorba ve
zetik, ahol speciális égőben oxigént kevernek hozzá. 
A reaktort elhagyó gázelegyben az SMR-nél alacsonyabb 
a metán aránya (0,8^-2 mol% az SMR 3,5-^5 mol%-kal 
szemben). A gázelegyet az SMR-nél leírtak szerint dolgoz
zák fel. A folyamatjellemzői:

-  az alapanyagban lévő magasabb szénatomszámú

3. ábra. Az autoterm  reform álás technológiája 
a rccirkulált hidrogén; b alapanyag (földgáz); c vízgőz; d  oxigén; e ka
zántápvíz;/ termék hidrogén; g  lefújt gáz fűtésre; h nagynyomású víz
gőztermelés; 1 csőkemcncc; 2 alapanyag előkezelés; 3 reformáló reak

tor; 4 gőzfejlesztő; 5 CO konverter; 6 hőhasznosító, hűtő;
7 PSA egység; 8 gőz kiegyenlítő tartály

mkl

komponensekre és szennyezőkre kevésbé érzékeny,
mint az SMR,

-  alacsony beruházási és karbantartási költségek,
-  a C 0 2, mint melléktermék kinyerhető,
-  nincs koromképződés,
-  SMR után kapcsolható a metántartalom csökkentésére,
-  nagynyomású oxigént igényel, de kevesebbet, mint a

POX.

A technológia kiválasztásának főbb szempontjai

Bár a hidrogént kiforrott technológiák segítségével állítják 
elő, egy adott finomító esetére a leghatékonyabb, leggaz
daságosabb technológia meghatározása összetett feladat. 
A finomítónak először is el kell határoznia, hogy saját ma
ga állítsa-e elő vagy vásárolja-e a hidrogént. Hidrogént vá
sárolni lehet etiléngyárakból, metanol üzemtől, klór-alkáli 
elektrolízis üzemtől és kifejezetten hidrogént előállító üze
mektől.

Ha a fmomitó úgy dönt, hogy saját maga állítja elő a 
hidrogént, akkor az alább felsoroltakat érdemes megfon
tolni:

(1) A lehetséges alapanyagok (földgáz, finomítói gá
zok, cseppfolyós gázok, nafta, vákuumdesztillá
ciós maradék, aszfalt) rendelkezésre állása és ára.

(2) Földrajzi elhelyezkedés, ami meghatározza a kör
nyezetvédelmi szabályozásokat és az egyedi kibo
csátási határértékeket.

(3) A termék szükséges nyomása és tisztasága.
(4) Az üzem mérete és megengedett bonyolultsága.
(5) További lehetséges hidrogénfelhasználó közelsége.
(6) Az oxigén rendelkezésre állása és ára.
(7) Az üzemből kiadott vízgőz értéke.
(8) Más folyamatokkal való integrálhatóság hőhasz- 

nositásra.
(9) A hidrogénüzem elektromosenergia-rendszerének 

optimalizálása és integrálhatósága más folyama
tokkal.

(10) A melléktermék, mint például CO, értéke.
(11) Társtermékek, mint például a szintézisgáz, meta

nol és a CO értéke.
A technológia kiválasztás fontos adata a hidrogénelőál

lító technológiák beruházási költsége, ami növekvő sor
rendben az alábbi:
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4. ábra. K öltségek a m etán gőzreform álásához (alapeset) 
viszonyítva

a alapeset (100%) vízgőzős metán reformálás; b szénhidrogén gáz 
autoterm reformálása; c szénhidrogén gáz részleges oxidációja; d  nehéz 
fűtőolaj részleges oxidációja; 1 üzemhatáron belüli beruházási költség; 

2 alapanyag és fűtőanyag költség; 3 oxigén költsége
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(1) SMR gáz alapanyaggal.
(2) SMR folyadék alapanyaggal (benzin vagy cseppfo

lyós gáz).
(3) ATR gáz alapanyaggal.
(4) POX gáz alapon.
(5) POX nehéz, folyadék alapanyaggal.
A 4. ábrán látható a technológiák összehasonlítása a re

latív hidrogénelőállítási költség szempontjából [4].

A hidrogénüzemek általános tervezési szempontjai [5]
Megbízhatóság

A legtöbb esetben a hidrogént nagy kapacitású, értékes ter
méket előállító üzemek (hidrogénező, hidrokrakk) hasz
nálják fel. Működésük nagymértékben függ a megbízható 
hidrogénellátástól. Ezért a hidrogénüzemet úgy kell meg
építeni, mint egy segédenergia üzemet, aminél fontos az 
egyenletes, megbízható üzemelés kettő vagy több éves 
üzemi ciklussal.

Rugalmasság

Általában 50 100% kapacitáshatárokon belüli normál
üzemelésre tervezik, de lehetséges rövid ideig akár 20%-os 
kapacitáson is működniük.

Hatékonyság

A hidrogénüzemnek alacsony előállítási költséggel kell 
megtermelnie a hidrogént és a vízgőzt. A beruházási költ
ségre, energiafelhasználásra és az energia-eloszlásra ható 
üzemi paraméterek:

Gőz/szén arány: A magas gőz/szén arány csökkenti a 
reformálóból kilépő gázelegy metántartalmát és javitja a 
CO konverzió mértékét. Ez növeli az alapanyagra vonat
koztatott hidrogéntermelést, csökkenti a PSA lefújt gáz fű
tőértékét, emiatt növekedik a fűtőanyag-felhasználás.

Az alacsony gőz/szén arány csökkenti az üzemen átme
nő tömegáramot és így csökken a készülékek mérete, a be
ruházási költség.

A reformáló magas belépő hőmérséklete csökkenti a 
kemence hőigényét, így a fűtőanyag igényét. Ha az előme
legítés hőigényét a füstgázból nyerik vagy a reformáló ki
lépő gázából, akkor csökken a fűtőanyagigény és csökken 
a gőztermelés.

Reformáló kilépő hőmérséklete: A magasabb hőmér
séklet alacsonyabb metántartalmat eredményez a kilépő 
gázelegyben, emiatt csökken az alapanyagigény és csök
ken a PSA lefújt gáz fűtőértéke. A külső fűtőanyag fel- 
használás növekedik.

CO konverzió: A választott CO konverziós folyamat 
meghatározza a melléktermékként képződő metanol 
mennyiségét, illetve a PSA lefújt gáz fűtőértékét, ezen ke
resztül a külső fűtőanyag szükségletet.

Égési levegő előmelegítése: Az égéslevegő magasabb 
hőmérséklete a fűtőanyag igényt csökkenti és csökken a 
gőztermelés is. Ezért az előmelegítés mértékével lehet sza
bályozni a termelt gőz mennyiségét.

Reformáló nyomása: Kisebb reformáló nyomáson 
csökken a maradék metán mennyisége, ami csökkenti az 
alapanyagfelhasználást, a gőztermelést. A PSA egység ha
tásfoka egy bizonyos nyomás alatt jelentősen lecsökken. 
Az ezen érték fölötti nyomást a hidrogént felhasználó üze
mek nyomásigénye határozza meg.

PSA egység hatásfoka: Nagymértékben függ a terve

zéstől (pl. az adszorberek számától) és csak kismértékben 
hat rá az üzemeltetési körülmény. Alacsonyabb lefújt gáz 
nyomás magasabb tisztítási hatásfokot eredményez. Min
den egyes egységre megadható a belépő anyagáram és a le
fújt gáz közötti optimális nyomásarány. Az optimumtól va
ló eltérés -  különösképpen az alacsonyabb nyomásarány 
felé -  a hatásfokot csökkenti. A PSA-ba belépő gázelegy 
összetétele, főként a CH4- és a CO-tartalom, is fontos. 
Az alacsonyabb koncentrációk nagyobb hatásfokot ered
ményeznek. 90%-os hatásfokot 10-12 ágyas adszorberes 
rendszerrel lehet megvalósítani.

A hidrogéngyártás során alkalmazott 
szerkezeti anyagok

A hidrogéngyártáshoz alkalmazott szerkezeti anyagok ki
választásánál három fő tényezőt kell figyelembe venni. 
Ezek a viszonylag magas nyomás (3-5 MPa), a technológia 
különböző fázisaiban fellépő magas hőmérsékletek 
(400-900 °C) és a hidrogén jelenléte (40-99,9 tf%).

Az alkalmazott anyagok különböző króm-, molibdén-, 
nikkeltartalmú ötvözetek, a legnagyobb mértékben igény
be vett gőzreformáló katalizátor csövek 35% nikkel- és 
25% krómtartalmúak. A hidrogénező reaktorok szerkezeti 
anyaga 13CrMo4-5, a csővezetékek és szerelvények szin
tén ötvözött anyagokból készülnek.

A hidrogéngyár készülékei, berendezései a hagyomá
nyos vegyipari eljárásoknál is alkalmazott szeparátorok, 
hőcserélők, állóágyas reaktorok, szivattyúk, kompresszo
rok, légfúvók stb.
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Kohán József -  Simon Tibor: Korszerű hidrogéngyártó eljárá
sok
A kitermelhető kőolajok kéntartalmának növekedése, az üzem
anyagok minőségi előírásainak szigorodása, a magas kéntartalmú 
fűtőolajok erőművi felhasználásának visszaszorulása mind olyan 
tényező, ami a kőolaj-finomítók hidrogénigényét növeli. A köz
lemény röviden ismerteti a hidrogén előállítására rendelkezésre 
álló fontosabb alapanyagokat, technológiákat, azok kiválasztásá
nak, tervezésének főbb szempontjait.

[Magy. Kém. Lapja 57, 180 (2002)]

J. Kohán T. Simon: Advanced Processes for Hydrogen Pro
duction

Increasing sulphur content of exploitable reserve of crude oils, 
increasing severity of motor fuels quality specification, decreas
ing utilisation of fuel oils with high sulphur content in power 
plants -  these are the factors which have an effect on increasing 
hydrogen demand in refineries. This publication provides a short 
overview of the available raw materials, processes and aspects of 
selection among them for hydrogen production. The article also 
briefly covers the basics of design.
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Az El) 2005. évi üzemanyagminőségi előírásai és azok eléréséhez
szükséges olajipari fejlesztések Magyarországon

MOLNÁR ISTVÁN* 
KRÁMER MÁRTA*

Az üzemanyagfejlesztés fő hajtóereje

A gazdasági növekedés és az egyének életszínvonalának 
emelkedése potenciálisan fokozza a környezetet terhelő 
anyagok emisszióját. A környezetszennyeződés, ezen be
lül a levegőminőség romlásának veszélye korunk egyik 
legnagyobb gazdasági-társadalmi problémája.

E veszélyt felismerve a környezet megóvása már több 
évtizede politikai erővé vált, amely a törvényhozás által a 
nemzeti jogszabályokkal, továbbá a multilaterális szerveze
tek direktíváin keresztül jelentős mértékben korlátozza a 
„spontán” fejlődés következtében kialakuló környezetterhe
lést, továbbá ezáltal -  közvetett hatásként -  számottevően 
befolyásolja egyes gazdasági ágazatok fejlődési irányait.

A környezetterhelés csökkentése világméretű célkitű
zéssé vált. Ennek nagy hatást kiváltó megfogalmazása az
1992-ben megtartott kiotói konferencián történt. Az úgy
nevezett kiotói jegyzőkönyv a hat legjelentősebb hatású 
légköri kömyezetterhelő anyag, köztük a globális felmele
gedésért felelős szén-dioxid és az egészségre ártalmas 
dinitrogén-oxid hosszútávú csökkentését irányozta elő. 
Az Európai Unió még ugyanezen évben kötelezettséget 
vállalt a légköri károsanyag-emisszió csökkentése mellett.

A közlekedési ágazat környezetterhelésének komplex 
megközelítése

A levegőbe kerülő káros anyagok mintegy 25%-a közleke
dési tevékenységből származik. Ezen túlmenően az ágazat 
kömyezetterhelő hatásának vizsgálata azért is érdemel ki
emelt figyelmet, mivel valamennyi szektor közül egyedül 
a közlekedés az, amelynek károsanyag -  túlnyomórészt 
szén-dioxid -  emissziója a jövőben növekedni fog a vilá
gon és az EU régióban [1] (1-2. ábrák).

A közlekedés környezetterheléséért „felelős”, ugyan
akkor az ágazat károsanyag-emissziójának csökkentése ér
dekében tenni képes két ágazat a gépjárműgyártás és az 
olajipar. Emiatt e két iparág fejlődése, továbbá globális 
célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásuk igen 
nagy hatású. Az Európai Unió kezdeményezésére 
1994-ben beindult az első Auto-Oil Program (AOP I.), 
majd, a közlekedés által okozott környezetterhelés csök
kentési lehetőségeinek a 2000. éven túlmutató időszakra 
vonatkozó felkutatására és elemzésére a második Auto-Oil 
Program (AOP II.).

Az egyes munkabizottságokban folyó elemzések az 
emissziós problémát integrált módon közelítik meg, a mo
tor- és üzemanyagfejlesztések eredményeit, az egymásra

* MÓL Rt. Termék-előállítás és -kereskedelem Divízió, Budapest

NOx-kibocsátás ----- C 0 2-kibocsátás — Közúti  áruszállítás

1. ábra. A GDP, a közlekedési teljesítmény és a környezet
szennyezés a világgazdaságban

%

2. ábra. A közlekedés okozta emisszió az EU-ban

gyakorolt kölcsönhatásokat is külön megvizsgálva tárják 
fel.

Az AOP-nak igen fontos tanácsadó szerepe van az EU- 
szintű törvényjavaslatok kidolgozásában.

Az EU-előírások „legfelső szintje” a kipufogó-határér
tékek meghatározása ( l.a-c. táblázatok). A szabályozás 4 
károsanyag-csoportra terjed ki: a szén-dioxidra, a nitro- 
gén-oxidokra, az egészségre ugyancsak ártalmas szénhid
rogénekre és a részecske-(korom-) kibocsátásra [2]. Ezen 
előírások teljesítéséhez korszerű motorok és korszerű 
üzemanyagok szükségesek.

A motorgyártók fejlesztéseinek hatása

A motorgyártók fejlesztésének eredményeként m egje
lentek és gyorsan terjednek a gazdaságosabb üzemelést 
lehetővé tevő direkt befecskendezésű (Dl) motorok. 
Az alacsonyabb fajlagos üzemanyag-fogyasztás egyenes 
következménye a szén-dioxid kibocsátás csökkenése. 
A nitrogénoxid- és részecske-emisszió minimalizálását a 
kipufogó-rendszerekbe beépített csapdák és katalizátorok 
segítik elő. A motorgyártók tevékenységének „sikertörté-
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l.a táblázat
Benzinüzemű személygépjárművek 

kibocsátási határértékei
(g/km)

c o Összes CH NOx Részecs
ke

Euro 2 2,2 (3,2) (0,341) (0,252) -

Euro 3 2,3 0,2 0,15 -

Euro 4 1,0 0,1 0,08

l.b táblázat
Dízelüzemű személygépjárművek 

kibocsátási határértékei 
(g/km)

c o CO+NOx NOx Részecske

Euro 2 1,0 0,7 - 0,08
Euro 3 0,64 0,56 0,5 0,05
Euro 4 0,5 0,3 0,25 0,025

lül -  és számos más helyen is -  a motorgyártók elsősorban 
az üzemanyagok kéntartalmának csökkentését, ennek az 
EU direktívákban való megjelenítését szorgalmazzák. 
E követelmények komplex megfogalmazása első ízben
1998-ban, az USA, Európa és Japán gépjármű gyártói által 
összeállított World-Wide Fuel Charter (WWFC) kiadvány
ban történt [4]. 2000. áprilisában publikálták a „WWFC 4. 
kategória” szintű minőségi elvárásokat, amelyeket a világ 
gazdaságilag fejlett régióiban a 2005 utáni időszakban for
galmazandó üzemanyagokra kívánnának érvényesíteni. 
A kéntartalom csökkentésének első számú szükségszerű
sége mellett középtávon az aromástartalom mérséklése is 
követelménnyé válik.

Megjegyzendő, hogy maguk a katalizátorok is korsze
rűsödnek, károsanyag-lekötő potenciáljuk nő. A legutóbbi 
időszak fejlesztései révén megjelenő „új generáció” meg
felelő hatékonyságú funkcionálása már csak a nagymér
tékben kényszegény („kénmentes” : max. 10 ppm kéntar
talmú) üzemanyagokkal biztosított.

l.c táblázat
Tehergépjárművek/autóbuszok 

kibocsátási határértékei
(g/kWh)

CO Összes CH NOx Részecske

Euro 2 4 1,1 7 0,15
Euro 3 2,1 0,66 5 0,1
Euro 4 1,5 0,46 3,5 0,02/0,03

nete” a dízelmotorok ugrásszerű fejlődése -  a Dl benzin
motorokéval azonos magas teljesítményszint és vezetési 
komfort -  az emissziós normák teljesítése szempontjából 
is igen nagyjelentőségű, mivel a dízelüzemanyag benziné
nél magasabb energiatartalma miatt a dízelüzemű jármű
vek fajlagos fogyasztása alacsonyabb.

Ahhoz, hogy a korszerű motorokban meglévő előnyök 
ténylegesen érvényesüljenek, megfelelő minőségű üzem
anyagokra van szükség. Ebből a szempontból kritikus pa
raméter a kéntartalom. A kén a nitrogén-oxid- és részecs
ke-csapdák, valamint az ezen káros anyagok „megölésére” 
alkalmazott katalizátorok hatásfokát nagymértékben ront
ja, ezen túlmenően jelenléte a fogyasztás-csökkentési po
tenciál gyakorlati megvalósulását is gátolja [3]. Ennek 
alapján érthető, hogy az Auto-Oil programok keretein be

Az üzemanyagok m inőségfejlesztésének irányai

Az üzemanyagok minőségi előírásaiban történt eddigi je 
lentősebb változásokat és a fejlesztés irányait a 2.a-b. táb
lázatokban mutatjuk be.

A motorbenzinek minőségi előírásainak változása

Mint látható, az EU 2005 évi üzemanyag-előírások végle
ges meghatározása még nem történt meg. A motorgyártók 
és a legfelkészültebb olajipari cégek erőteljes lobbi tevé
kenységet folytatnak, elsősorban a kéntartalomra vonatko
zó előírások szigorítására. Várható, hogy az EU tagorszá
gaiban 2005. január 1 -jéré kötelező lesz a maximum 10 
ppm kéntartalmú üzemanyag „megfelelő földrajzi kiter- 
jedtségű hozzáférhetősége”, 2009-től pedig csak ilyen mi
nőségeket lehetne forgalmazni. E törekvéseknek -  amelye
ket az állam  adókedvezménnyel is tám ogathat -  
Németország az élharcosa, ahol 2001. november 1-jétől ál
talánossá vált a maximum 50 ppm kéntartalmú üzem
anyag, 2003-ra pedig „elterjedné válik” a 10 ppm-es minő
ség. A piacok megtartásáért folytatott minőségi 
versenyben várható, hogy számos olajtársaság „idő előtt” 
-  tehát az EU-előírások hatályba lépésénél korábban -  
megkezdi a kénszegény üzemanyagok gyártását és forgal-

A motorbenzinek minó'ségi előírásainak változása
2. a táblázat

Motorbenzin EU 1997. 
évi érték

EU 2000. 
évi érték

EU 2005. évi 
érték

WWFC 
4. kát. Az értékváltozás hatása

Gőznyomás, kPa - 60 60 60
Aromás, % - 42 35 35 karcinogén anyag kibocsátás csökkenése, NOx-tartalom 

csökken, csökken az ólomképző hajlamOlefinek, % - 18 AOP 1L* 10
Benzol, % 5 1 1 1
Kén, ppm 500 150 50 10** környezetterhelés csökken, fogyasztás csökken, a „csapdák” és 

katalizátorok kielégítő hatásfokához szükséges
* egyelőre az EU 2000 határértéke definiált 

** szükséges az új motor, illetve katalizátor koncepcióhoz
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A dízel gázolajok minőségi előírásainak változása
2.b táblázat

Gázolaj

EU
 1

99
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EU
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EU
 2

00
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00
5

W
W

 F
C 

4.
 k

át.

Az érték változásának hatása

Sűrűség, g/1 860 860 845 AOP I* 820-840 fekete füst kibocsátása csökken

Kéntartalom, ppm 2000 500 350 50 10**
környezetterhelés csökken, motor élettartam nö, csökken a 
kenőolaj degradáció, a „csapdák” és katalizátorok kielégítő 
hatásfokához szükséges

Poliaromás-tartalom, % 11 AOP IL*
hidegindítás javul, fekete füst, CO, NOx, részecske kibocsátás 
és zaj szint csökken

Cetánszám 49 49 51 AOP IL* 55
nő a motorteljesítmény, az élettartam javu l a hideg és meleg
indíthatóság, csökken a CO, NOx és részecske kibocsátás

T95°C, max - - 380 AOP IL* 340
* egyelőre az EU 2000 határértékei definiáltak 

** szükséges az új motor, illetve katalizátor koncepcióhoz 
*** összes aromástartalom 15%

mazását. Előrejelzések szerint a motorbenzinek és a dízel- 
üzemanyagok „minőségváltása” fokozatosan következik 
be [5] (3.a-b. ábrák).

Struktúramódosulás az üzemanyag-felhasználásban

Az elkövetkező években az európai üzemanyag piacokon 
struktúraváltás következik be: a dízelfelhasználás arányá
nak növekedése várható. A mind az egyén, mind pedig a 
társadalom számára előnyöket jelentő „dízelesedést” szá
mos európai országban adókedvezménnyel és egyéb támo
gatásokkal ösztönzik. Jelenleg az Európai Unió átlagában 
az új gépkocsi vásárlásokon belül a dízelüzeműek részará
nya 22% -  ezen belül Franciaországban 47%, Ausztriában 
43% -, s ez a hányad a 2005. utáni időszakra várhatóan 
mintegy 27%-ra növekszik [6]. Magyarországon a dízel
üzemű személygépkocsik részaránya 10% alatt van, s ezek 
nagyobb része is régebbi gyártmányú. Úgy véljük, a kor
szerű dízelautók elterjedéséhez Magyarországon is a nyu
gat-európaihoz hasonló gazdaságpolitikai eszközök beve
zetése szükséges.

A közép-kelet-európai régióban az árufuvarozási struk
túra átalakulása a dizel-felhasználás arányának növekedé
sét eredményezi. A vevői igények s ebből adódóan a ter
melés diverzifikálódásával nő a viszonylag kis volumenű,

ugyanakkor rugalmas árukiszolgálás iránti igény, amely
nek teljesítésére a közúti árufuvarozás a leginkább alkal
mas módozat. Az 1990-es évek során a magyarországi fu
varozási struktúrában a vasút részaránya 32%-ról 23%-ra 
csökkent, míg a közúti módozaté 29%-ról 66%-ra nőtt. 
Térségünk átalakuló gazdaságaiban ez a folyamat csak a 
közelmúltban kezdődött meg. Az Európai Unió átlagában 
a közúti árufuvarozás részesedése közel 75% [7], s várha
tó, hogy középtávon Magyarországon és a közép-kelet-eu
rópai régió egyéb országaiban is hasonló részesedést ér 
majd el. Ennek bekövetkezése annak ellenére valószínűsít
hető, hogy a kormányok programjukra tűzték a vasút fej
lesztését, továbbá, hogy a disztribúció racionalizálására re
gionális logisztikai központok jöttek, jönnek létre.

A szén-dioxid emisszió növekedésének tendenciáját 
részben csökkentik a dízelüzemanyag felhasználásbeli tér
nyerése, illetve a fent említett fuvarozás-fejlesztési lépé
sek. A károsanyag-kibocsátás visszafogása érdekében már 
hosszabb ideje más megoldások keresése is elkezdődött.

Alternatív üzemanyagok

Gyakorta felmerülő kérdés, hogy a jövőben milyen szere
pük lesz az alternatív üzemanyagoknak. Az előállitásuk- 
kal, illetve felhasználásukkal kapcsolatos fejlesztések fő

% %

3.a ábra. Motorbenzin kéntartalom az EU-ban 3.b ábra. Dízelolaj kéntartalom az USA-ban
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hajtóerői a kőolajtól való függőség csökkentése, és a kör
nyezetterhelés mérséklése. Az utóbbi időszakban ez utób
binak van nagyobb szerepe. Az alternatív üzemanyagok 
többsége (PB gáz, sűrített földgáz, metanol, etanol, hidro
gén) magas szinten környezetkímélő. Hátrányuk ugyanak
kor a nagy előállítási költség, a kereskedelmi hálózat szű
kössége, illetve hiánya, továbbá az, hogy a jelenlegi 
járműparkhoz nem, vagy csak korlátozottan alkalmazha
tók [8]. Elismerve azt, hogy a környezetterhelés szempont
jából különösen érzékeny helyeken -  pl. nagyvárosokban, 
természetvédelmi területeken -  egyes alternatív energia- 
hordozóknak lokálisan jelentős szerepe lehet, a többségi 
álláspont az, hogy a hagyományos üzemanyagok hosszútá
von megtartják vezető szerepüket.

A légköri szennyezés növekedésének visszafogása ér
dekében a jövőben fokozottan szükségessé válik a közle
kedés, illetve a fuvarozási tevékenység helyi és regionális 
szintű racionalizálása, elsősorban a nagyvárosokat elkerü
lő útvonalak kiépítése.

A kőolajtartalékok még hosszú időre -  legalább 
2050-ig -  elegendőek, az évente újonnan megtalált készle
tek meghaladják a kitermelt volumeneket. A kőolaj-kiter
melési és -feldolgozási technológiák állandóan fejlődnek, 
aminek következtében a szigorúbb termékminőségi köve
telmények mellett is fennmarad az olajipar versenyképes
sége. A motorgyártás fejlesztési iránya is a hagyományos, 
a motorteljesítmény és a környezetvédelmi hatás szem
pontjából egyre korszerűbb üzemanyagok felhasználásán 
alapszik. A finomítói fejlesztések -  technológiák, üzem
méretek, késztermék-kibocsátó kapacitások -  tervezésénél 
és megvalósitásánál az olajtársaságoknak ezzel a legvaló
színűbb szcenárióval célszerű számolniuk.

Az olajipar minőségjavító megoldásai, fejlesztései

Az EU 2005. évi előírásoknak megfelelő üzemanyagok 
előállításához szükséges beruházások bemutatása előtt 
ajánlatos az olajipar korábbi fejlesztéseinek, illetve ezek 
hajtóerőinek rövid áttekintése.

Az olajipar fejlődésének rövid áttekintése 
a világgazdaságban

Az 1970-es évek elejéig a világgazdaságban az olajiparra 
az extenzív fejlődés volt jellemző. A megelőző másfél-két 
évtized során a kőolajtermékek felhasználása évi 8-9%-kal 
bővült: a világ fejlett térségeiben és a volt szocialista or
szágok többségében „virágoztak” az energia-intenzív gaz
dasági ágak. Az 1970-es évek elején a várakozás az volt, 
hogy a kőolaj-felhasználás hosszútávon is a GDP-t megha
ladó ütemben, évi 5% körüli mértékben növekszik.

Az 1973-74 évi első „olajár-robbanás” után gazdasági 
recesszió indult meg, a 80-as évek közepéig a kőolaj-fel
használás stagnált, majd csökkent. Jórészt a 70-es évek 
második felében indultak be azok az olajipari beruházások, 
amelyek később egyrészt az OPEC-kőolajtól való függés

* Fluid Catalytic Cracking
** a kőolaj és a belőle előállított kőolajtermékek összessége közötti piaci árkülön

bözet

csökkenését, másrészt pedig a finomitói termékstruktúra 
javulását eredményezték. Ez utóbbi lényeges eleme az 
volt, hogy az egységnyi kőolajból kinyerhető értékesebb 
fehéráruk részaránya növekedett, a kevésbé értékes és más 
energiahordozókkal is helyettesíthető fűtőolaj hányada pe
dig csökkent. Ezen fejlesztések következtében relatíve 
csökkent a kőolaj-feldolgozás volumene.

A benzinüzemű gépjárműpark dominanciája miatt az 
üzemanyagok között eddig a motorbenzin volt túlsúlyban, 
ezért az üzemanyagokat érintő finomítói fejlesztések első
sorban a kőolajból kinyerhető motorbenzinek hozamának 
növelésére, továbbá -  a környezetterhelés csökkentését 
szolgáló előírásokkal lépést tartva -  azok minőségjavításá
ra irányultak. Ebből a célból az elmúlt két évtizedben a fi
nomítókban sorra épültek a nehéz olajtermékeket benzinné 
konvertáló FCC -üzemek.

A 90-es évektől -  akkor már a kén- és nehézfém-tartal
ma miatt jelentősen környezetszennyező és a piacról ki
szoruló fűtőolaj tovább-feldolgozására -  újabb finomítói 
fejlesztéseket hajtottak végre. Sorra épültek meg a késlel
tetett kokszoló és a maradék hidrokrakk technológiákra 
alapuló beruházások. Ezek terjedését és egymáshoz viszo
nyított kapacitását mutatja a 4. ábra.

4500 
4000 - 
3500 

«  3000 
;§  2500 - 
^  2000 
• s  1500 - 

1000 -  

500 - 
0 i i im

1995 1996 1997 1998 ' 1999 2000 2001

■  késleltetett kokszoló Q] maradék hidrokrakk

ebbl= ezer hordó, azaz 158 987 liter

4. ábra. Maradékfeldolgozó eljárások elterjedtsége 
a világgazdaságban

Az ezen folyamatokból kikerülő félkész termékek a 
motorbenzin- és gázolaj-gyártó technológiai rendszerek 
alapanyagát képezik. Végeredményként az azonos üzem
anyag-kibocsátáshoz szükséges kőolaj mennyisége tovább 
csökken.

A dízelüzemű motorok alacsonyabb fokú elterjedtségé
vel is magyarázható, hogy a gázolajok minőségfejlesztésé
re eddig kisebb erőt kellett fordítani. Ez a helyzet most vál
tozóban van: jelenleg Európában a motorbenzin és a dízel 
fogyasztása csaknem azonos arányú, azonban a következő 
20 évre a benzinfogyasztás mérséklődésére és a dízel-fel
használás emelkedésére lehet számítani.

Az EU 2005 minőségi előírásoknak való megfelelés 
„kemény követelmény” az olajtársaságok részére. Az el
múlt 20-25 év nem volt eredményes időszak az olajipar 
számára, az ágazat nem volt képes a most időszerű fejlesz
tésekhez szükséges tőke akkumulációjára. Ennek fő oka 
az, hogy az 1980-at követő egy-másfél évtizedben -  az 
összességében csak igen lassan növekvő kereslet miatt -  a 
finomítói marginok** meglehetősen nyomottak voltak.
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Mint arról már szó volt, a minőségfejlesztés elsősorban 
az üzemanyagok kéntartalmának nagymértékű csökkentését 
jelenti (alapvetően savanyú kőolajok feldolgozása esetén).

Elvileg lehetséges megoldás a korábbi közepes-nagy 
kéntartalmú kőolajok helyett kis kéntartalmú kőolaj feldol
gozása. Az iparág jellemző finomítói típusaira elvégzett 
számítások szerint a kőolaj alapanyag-váltás alapvetően 
nem reális alternatíva (a kéntartalom elvárt szintre való 
csökkentése ily módon gazdaságosan nem lehetséges).

A motorbenzinek kéntartalmának csökkentésére több 
lehetőség is kínálkozik. Ilyen megoldás a motorbenzin
gyártó FCC-üzem alapanyagának kénmentesítése (HDS- 
üzemben): ezzel az 50 ppm kéntartalmú benzin előállítása 
az európai finomítók többségében megvalósítható. 
Az FCC-üzemi benzin „utókezelése”, vagy e két technoló
gia együttes alkalmazása, továbbá más kénmentes motor
benzin-komponensek (reformátumok, alkilátumok, izome
rek, MTBE, ETBE) felhasználása eredményeként a 
motorbenzinek kéntartalmának 10 ppm-re való csökkenté
se is elérhető.

A gázolaj esetében az EU 2005 minőségi előírásainak 
teljesítése -  a kéntartalom nagymértékű csökkentése -  ér
dekében a gyártásban jelentős változások szükségesek: el
sősorban magasabb nyomáson való üzemelés, korszerűbb, 
intenzívebb felhasznált katalizátorok, s jelentősen nő a fo
lyamat hidrogénigénye. E tendencia a kéntartalom 50 
ppm-ről 10 ppm-re való csökkenésével tovább fog erősöd
ni. A kénmentesítés mellett a gázolajokat — a koromkibo
csátás csökkentésére — aromásmentesítő eljárásoknak is 
alá kell vetni.

A fentiek miatt csaknem valamennyi európai finomító 
számára elkerülhetetlen új gázolaj kénmentesítő beruházá
sa, amely bizonyos technológiai megoldásban a kéntarta
lom csökkentésén kívül képes az aromástartalom egyidejű 
m érséklésére és a cetánszám növelésére. E tekintetben 
előnyben vannak a nyugat-európai finomítók, mivel a je 
lenlegi magasabb nyomásszinten való üzemelés miatt a 
szükséges beruházás fajlagos költsége 0,3-0,4 USD/bbl, 
szemben a közép-kelet európai térségre jellem ző 0,5 
USD/bbl feletti beruházási költségigénnyel.

így is a jelenlegi EU-tagországok finomítóinak beruhá
zási igénye 2005-re elérheti a 9 Mrd dollárt, 2015-re pedig 
a 30-35 Mrd dollárt [9]. Ezen összegeknek kb. 60%-a köz
vetlen a minőségjavítással kapcsolatos. Az óriási összegek 
és a megtérülés időtartamával kapcsolatos kockázatok el
lenére is a piacon való maradáshoz e beruházások időben 
történő megkezdése elkerülhetetlen. Aki nem képes ezt 
megtenni, az nagy valószínűséggel kiszorul az értékes pia
cokról, igen alacsony profitrátával működő másod-har
madrendű iparági szereplővé degradálódik. A jelenleg már 
ismert minőségi paraméterváltozások, illetve a még nem 
publikáltakkal kapcsolatos -  a szigorodás mértékére és a 
hatálybalépés időpontjára vonatkozó -  várakozások azt a 
tendenciát jelzik, hogy a direktívák kialakításánál egyrészt 
figyelembe veszik a térség gépkocsi-állományának vi
szonylag lassú ütemű változását, továbbá az „egyszeri” 
óriási összegű finomítói fejlesztések „kényszerét” el akar
ják kerülni. Az üzemanyagminőségi előírások kialakításá

mkl

nak jelen szakaszában úgy tűnik, hogy a finomítóknak le
hetőségük van a szükséges fejlesztések lépésekben történő 
megvalósítására.

A minőségfejlesztés egyéb lehetőségei

Az üzemanyagok minőségfejlesztése terén -  hatásuknál, 
kutatási és beruházási igényüknél fogva -  az előzőekben 
ismertetett irányok, illetve lépések a legjelentősebbek, 
ezeknek a versenyben való maradás szempontjából „vízvá
lasztó” szerepe van.

Az EU-előírások teljesítéséhez szükséges kőolaj-fel
dolgozási technológiai fejlesztéseken túlmenően az olaj- 
társaságok egyéb módon is törekszenek a minőség javítá
sára: az üzemanyagok adalékolásával. A különféle 
adalékcsomagok és adalékolási technológiák pozitív hatá
sa a következő területeken jelentkezhet: az üzemmód gaz
daságosabbá tétele (a fajlagos fogyasztás csökkenése), a 
motor élettartamának növekedése, magasabb motortelje
sítmény, a vezetési komfort növekedése, alacsonyabb ká
rosanyag kibocsátás.

Az úgynevezett funkcionális adalékoknak fontos szere
pük van az üzemanyaggal szemben elvárt felhasználásbeli 
követelmények teljesülésében. Egyik legfontosabb ilyen 
elvárás a kenőképesség. Az üzemanyag e tulajdonsága a 
kén kivonása révén jelentősen visszaesik, amit aztán meg
felelő adalékkal „adnak vissza”. Adalékolással további 
kedvező hatások érhetők el, mint például az üzemanyagok 
oxidációs stabilitása (az „öregedés” meggátlása), deter- 
gens-diszpergens funkciója (motortisztítás és ülepedés
gátlás), elektromos vezetőképessége (elektrosztatikus 
feltöltődés ellen), tökéletesebb égése, korróziógátló képes
sége, továbbá az oktánszám- és cetánszám-növelés.

Az adalékolás további előnyök realizálásához nyújt po
tenciális lehetőséget. Az eltérő módon összeállított adalék
csomagok alkalmazása révén az egyes olajtársaságok által 
előállított és forgalmazott üzemanyagok egymástól meg- 
különböztethetővé válnak, ami alapot ad az üzemanyagok 
márkázásához (az egyes motorbenzinek és gázolajok „ne
vet kapnak”). Ez további impulzust és lehetőséget biztosít 
az olajtársaságok számára, hogy marketing kampányok, 
akciók segítségével piaci előnyt szerezzenek saját üzem
anyagaiknak.

A hazai olajipar állásfoglalása a minőségfejlesztésben

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása az EU- 
irányelvekhez való igazodás kötelezettségét jelenti. A csat
lakozási tárgyalások során a magyar kormány vállalta az EU 
levegőtisztasági normáinak teljesítését, és nem kért derogá- 
ciót az üzemanyagok minőségi követelményei terén sem.

A nemzetközi tendenciákat követve az elmúlt évtized 
során a magyar olajipar jelentős fejlesztési tevékenységet 
végzett, aminek nyomán az üzemanyagok minőségi para
méterei számottevő mértékben megváltoztak. Ilyen lépé
sek voltak:

-  1996. májusában megszűnt az AB 92-es ólmozott 
motorbenzin hazai fogyasztásra történő gyártása és 
forgalmazása,
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5. ábra. A MÓL Rt. Dunai Finomítójában tervezett fejlesztések és kapcsolódásuk a meglevő rendszerekhez. (AV-atmoszférikus-váku- 
um desztilláció, Kénment.-motorbenzin kénmentesítő, HDS-FCC alapanyag kénmentesítő, MTBE-metil-íera'e/--butiléter, ETBE-etil- 

terc/er-butiléter, GOK(M)-gázolaj kénmentesítő, DC-késleltetett kokszoló)

-  1997. január 1-től a gázolajok kéntartalma a korábbi 
2 000 ppm-ről 500 ppm-re csökkent,

-  1997. januárjától a motorbenzinek és gázolajok több- 
funkciós adalékanyagokat tartalmaznak,

-  a kenőképesség romlását a gázolajoknál a fenti funk
cionális adalékolás és kopáscsökkentő adalék beke
verése kompenzálja,

-  1997. telén extra hidegtűrési paraméterekkel rendel
kező dízelüzemanyagok kerültek forgalomba,

-  1998-ban a motorbenzinek benzoltartalma, mely az 
EN által előírt 5%-kal szemben már addig is 3% alatt 
volt, -  a szabványban is rögzítve -  2%-ra csökkent,

- a z  összes dízel üzemanyagba antisztatikus adalék
anyag kerül bekeverésre,

-  intézkedés született a motorbenzinek össze aromás 
szénhidrogén tartalmának 42%-ban való maximalizá
lására, továbbá

-  2000-től a hazai olajipar megfelel az EU 2000 minő
ségi előírásainak, és felkészül az EU-csatlakozásból 
adódó követelmények teljesítésére.

Az 5. ábra azt mutatja, hogy a MÓL Rt. Dunai Finomí
tójában a motorbenzinek, a gázolajok és a fűtőolajok minő
ségfejlesztése miképp valósult, illetve valósul meg. A fel
dolgozás első állomása az AV (atmoszférikus-vákuum) 
desztillációs üzem, ahol a kőolajat frakciókra vágják. 
A technológiai folyamat üzemanyagok szempontjából 
négy fő részre bontható:

-  cseppfolyósitott gázok,
-  motorbenzin komponensek,
-  gázolaj komponensek, és
-  fűtőolaj feldolgozása.
Ez megfelel az európai élvonalba tartozó finomítók

struktúrájának, illetve technológiai szinvonalának.
A hazai olajtársaság vezetése amellett foglalt állást, 

hogy együtt halad az iparág élvonalával, termékeivel meg 
fog felelni az EU 2005 üzemanyagminőségi előírások
nak, és az ehhez szükséges technológiai fejlesztéseket 
időben végrehajtja. A kiválasztott műszaki megoldás jól 
illeszkedik a finomító meglevő rendszeréhez, és általa le
hetővé válik az előirások további változásához, illetve a 
különböző piaci igényekhez való rugalmas alkalmazko
dás.
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Molnár István — Krámer Márta: Az EU 2005 üzemanyagminő- 
ségek előírásai és az azok eléréséhez szükséges olajipari fej
lesztések Magyarországon
Az elkövetkező években az olajipar számára legjelentősebb kihí
vás az Európai Unió 2005. évi minőségi előírásainak megfelelő 
üzemanyagok gyártása, illetve az ehhez szükséges technológiai 
fejlesztések megvalósítása. A minőségi előírások szigorításának 
fő célja a környezetterhelés növekedésének visszafogása. Az en
nek való megfelelés követelményét a motorgyártók fejlesztései is 
erősítik. Az EU direktíva előkészítésének jelenlegi szakaszában a 
várakozás az, hogy az üzemanyagok kéntartalmának 10 ppm-re 
való csökkentése fokozatosan következik be. Ez lehetőséget te
remt az európai finomítók számára ahhoz, hogy a szükséges be
ruházásokat viszonylag hosszabb időszak alatt valósítsák meg.
A hazai olajipar szándéka, hogy termék- és technológiai fejlesz
téseivel az európai követelményekhez igazodjék, és a hatályba lé
pés időpontjáig az EU előírásokat kielégítő minőségű üzemanya
gokat képes legyen előállítani.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 185 (2002)]

Sjemíe.. .Sjemíe.. .S$emCe...

I. Molnár- M. Krámer: EU 2005 Motor Fuels Quality 
Requirements and Refinery Upgradings in Hungary
During the forthcoming years the greatest challenge of the oil 
industry is to process motor fuels meeting 2005 year quality 
requirements of the European Union, as well as the realisation of 
technological upgradings necessary for this. Key purpose of 
tightening quality requirements is to limit the growth of environ
mental pollution. Need for being in compliance with these quali
ty parameters is strengthened by the developments of motor man
ufacturers. And the present stage of preparations of the EU 
directive, the expectation is that the decrease of sulphur content 
of motor fuels until 10 ppm will be effected gradually. This 
enables European refineries to realise the necessary investments 
during a relatively long period of time.
The intention of the domestic oil industry is to be in compliance 
with the European requirements, and by its product and techno
logical developments, to be ready to process EU quality motor 
fuels by the time the directive enters into force.

Új „down-flow” reaktoros 
krakkeljárás

A Nisseki-Misubishi Oil Corp. (Tokyo, Ja
pán), a Japan Cooperation Center, Petrole
um (Tokyo, Japán) és a King Fahd Univer
sity of Petroleum and Minerals (Dhahran, 
Szaudi Arábia) által kidolgozott új fluid ka
talizátoros eljárással (FCC) vákuum gáz
olajból 45 m% könnyű olefineket és 35 m% 
98-as oktánszámú motorbenzint lehet elő
állítani. Az új FCC eljárás az eddigi, ún. 
„riser” reaktoros eljárásoktól elsősorban 
abban különbözik, hogy ún. „down-flow” 
reaktort használ, amiben a reagáló anyagok 
lefelé áramlanak, aminek következtében a 
tartózkodási idő rövidül, a visszakeveredés 
mértéke és a szekunder reakciók részaránya 
csökken, kiküszöbölődik a túlkrakkolódás 
és mindezek miatt az olefin- és krakkben- 
zin-hozamok nagyobbak.

Az új eljárás reakciókörülményei: 
600°C, 1 bar, 0,5 sec tartózkodási idő, 
szemben a riser reaktoros technológiáknál 
használt 500°C reakcióhőmérséklettel és 1 
-  4 sec tartózkodási idővel. A kb. 4,5 m3/ 
nap kapacitású demonstrációs üzem 2003 
elejére készül el. (Forrás.Chemical Engi
neering, December 2001, p, 21)

Kőolajvezeték a Kaszpi-tengeren

2001. november 27-én avatták fel a 
ChevronTexaco Corp. által épített, ún. CPC 
(Caspian Pipeline Consortium) kőolaj- 
vezetéket, amelyen a Kaszpi-tenger keleti

partján fekvő Tengizből és környékéről 
származó kőolajat a Fekete-tengeri Novo- 
rosszijkszba fogják szállítani. A vezeték je
lenleg 600 mbpd (600 ezer barrel-per-day = 
kb. 90 000 m3/nap) kapacitású, de később 
1 500 mbpd kapacitásúra (kb. 225 000 m3/ 
nap) bővíthető. (Forrás: Oil Gas European 
Magaziné, 4/01 December, p. 8)

Kaukázusi kőolaj é s  földgáz 
Nyugat-Európában

2010-ben 50 Mt/év, 2020-ban (az azerbaj- 
dzsáni kőolajjal együtt) 100 Mt/év lesz a 
Káspi-tengeri régióból1 az Európába szál
lítható kőolaj mennyisége. Földgáz eseté
ben a régióból 2010-ben 47 milliárd m3/év, 
2020-ban 100 milliárd m3/év áll majd 
Európa rendelkezésére.

Az EU TACIS2 INOGATE3 program 
megbízásából négy európai engineering- 
kontraktor cég két megvalósíthatósági ta
nulmányt készített a Káspi-tenger medré
ből és a közel ezer km-re keletre fekvő 
lelőhelyekről kinyerhető földgáznak és kő
olajnak Nyugat-Európába, illetve tengeri 
kikötőkbe való szállításáról.

A tanulmányok a kőolajnak és a föld
gáznak a lelőhelyekről Nyugat-Európába 
különböző nyomvonalakon, pl. Magyar- 
országon is átvezető csővezetékek, illetve 
különböző csővezeték/tengeri szállítás
kombinációk műszaki, gazdasági és kör
nyezetvédelmi megvalósíthatóságát ele
mezték és hasonlították össze. A cikk a 
tanulmányok eredményeit táblázatokban

ismerteti. (Forrás: Oil and Gas European 
Magaziné 3/01 September 2001, pp. 7-14)

Gépjárművek szilárdanyag(korom)- 
emisszióinak egészségügyi hatásai

Gépjárművek emisszióiból származó szi
lárd anyagok, különösen a PM|0 határérté
keire az EU Air Quality Directive határér
téket rögzített, azzal a megjegyzéssel 
kiegészítve, hogy ezt 2003-ban felül fogják 
vizsgálni. Ma még nem ismeretes, hogy 
emittált szilárd anyagoknak mely fizikai, 
és/vagy kémiai jellemzője felelős az egész
ségre káros hatásért, ezért a kutatómunka 
folytatódik. A cikk a kutatómunka jelenleg 
elért eredményeit értékeli. (Forrás: Con- 
cawe Review, Vol.10, No. 2, October 2001, 
pp. 13-15)

Új veszélyes vegyü letek

2002 januárban az EU Parlament Környe
zetvédelmi Bizottsága megszavazta az EU 
Bizottság ama javaslatát, miszerint a veszé
lyes vegyületek jegyzékét 25, ún. CMR 
vegyületettel egészítsék ki (a CMR betűszó 
a Carcinogens, Mutagens, substances toxic 
to Reproduction szavak aláhúzott kezdőbe
tűiből). Ezek között több kadntium- és ko- 
baltvegyület és néhány színezék szerepel.

G. Nistico, a téma előadója (rapporteur) 
azonban azt javasolta, hogy készítsenek a 
CMR vegyületekre külön direktívát. (For
rás: European Chemical News, 28 Janu- 
ary-3 February 2002, p. 23)

S. P.

1 Káspi-tó körüli területeken Azerbajdzsán, Kazahsztán, Turmenisztán és Üzbegisztán értendő
2 Tacis = Technical Assistance to the Commonwealth of the Independent States
3 INOGATE = Interstate Oil and Gas Transportation to Europe
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Vegyipari műveleti praktikum
Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Ellenáramú keverő-ülepítő extraktor vizsgálata és méretezése
SIMÁNDI BÉLA’

Bevezetés A keverő-ülepítő extraktor működése

A folyadék-folyadék extrakció széles területen (gyógy
szeripar, hidrometallurgia, petrolkémia, és vegyipari ter
mékek előállítása) alkalmazott, nagyipari elválasztó műve
let [1-6]. Az ércek feltárása szilárd-folyadék extrakcióval, 
majd az anyalúgból a fémek kivonása folyadék-folyadék 
extrakcióval a 70-es évektől kezdődően vált nagyipari el
járássá. A környezetvédelem területén az extrakció külö
nösen alkalmas szerves, mérgező anyagok híg vizes olda
tának feldolgozására.

A folyamatos működésű extraktorokat három fő cso
portba sorolhatjuk: keverő-ülepítő egységekből álló készü
lékek, centrifugális extraktorok, és ellenáramú oszlopok.. 
Nagy mennyiségű anyag feldolgozásához, vagy ha az elvá
lasztáshoz sok egyensúlyi fokozat (elméleti lépcső) szük
séges, a keverő-ülepítő extraktor az alkalmas készülék. 
Ez a készülék laboratóriumi kísérletek alapján egyszerűen 
és kockázatmentesen tervezhető. Munkánkban a keverő
ülepítő extraktor méretezését is ismertetjük.

A folyadék-folyadék extrakcióban két nem elegyedő 
folyadék (rendszerint egy vizes és egy szerves oldószeres 
fázis) között történik anyagátadás. Egyszerű három kom- 
ponensű rendszerre a Nemst-féle megoszlási hányados (k) 
definíciója:

k = y/x ( 1)

ahol és x  a megoszló anyag 
egyensúlyi koncentrációja 
az extraktumban, ill. a raffi- 
nátumban. A folyamatos

I K  <2)

művelet másik fontos je l
lemzője a két nem elegyedő 
fázis áramának aránya (f): 
ahol V térfogatáram. Az E és 
R indexek az extraktumra ill. 
a raffinátumra vonatkoznak.

Az előírt kinyeréshez 
szükséges egyensúlyi lép

csők száma analitikusan ill. grafikusan határozható meg 
[1-3, 5]. Háromnál több komponenst tartalmazó rendsze
rek mérlegegyenletei csak számítógéppel oldhatók meg [3,
5].
* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek

Tanszék, Budapest

A készülék mechanikus keverővei ellátott keverőtartályból 
és a hozzá kapcsolódó ülepítő edényből álló egységekből 
épül fel. A két fázis a gravitáció hatására áramlik keresztül 
a készüléken. A laboratóriumi extraktor egy lépcsőjének

1. ábra. Az extraktor egy lépcsőjének vázlatos rajza

vázlatát az 1. ábra mutatja. A keverőtartály alján lép be a 
nehezebb fajsúlyú, ún. nehéz fázis, felső részén a kisebb 
fajsúlyú, ún. könnyű fázis. A fázisokat felső szivású cent- 
rifugálkeverő keveri össze. A keverőtartályban az intenzív 
keveredés hatására finom emulzió keletkezik.

Amennyire csak lehetséges, az emulzió legyen közelí
tőleg homogén, különben a felső rész nem lesz eléggé 
emulzifikált, és ez megakadályozza a könnyebb fázis 
áramlását. A többfokozatú extraktor még akkor is nagy 
biztonsággal működőképes, ha a két fázis áramának a vi
szonya nagyon különbözik az egységtől (pl. /  > 5 vagy 
/ <  1/5).

A keverő-ülepítő extraktor hatásfoka független a feldol
gozandó anyag tulajdonságaitól. Elegendő tartózkodási 
idő esetén a készülék minden egyes lépcsőjében beáll az 
egyensúly, azaz mindegyik lépcső 1 elméleti fokozatnak 
felel meg. Tehát, ha számítással meghatározzuk, hogy az 
extrakciós feladat végrehajtásához hány elméleti fokozat 
szükséges, akkor ugyanannyi lépcsőből kell álljon a beren
dezés is.

Az anyaoldatban maradó extrahálandó anyag mennyi
sége (veszteség) tetszőlegesen kis értékre csökkenthető az
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extraktor lépcsőszámának növelésével, ami egyszerűen 
m egvalósítható további egységek hozzákapcsolásával. 
A készüléktípus további előnye, hogy kevés szilárd szeny- 
nyező anyag a működését nem zavarja, üzemzavar miatti 
leállás után könnyen indítható és mindegyik keverőtartály
ban beállítható az optimális keverő fordulatszám. A keve- 
rő-ülepítő extraktor laboratóriumi félüzemi kísérletek 
alapján biztonságosan tervezhető.

Hátránya az oszlopokkal szemben, hogy nagy a hely
igénye, nagy a készülékben lévő oldószer térfogata és vi
szonylag jelentős az energiaigénye.

A laboratóriumi készülék leírása é s  mérési útmutató

A 1. ábrán látható, 280 cm3 térfogatú üvegedényekből 
több lépcsőből álló rendszer építhető. A készülékbe az el
lenáramú üzetneltetés mellett az elválasztandó komponen
seket valamelyik közbülső egységbe is beadagolhatjuk 
(középadagolásos extrakció). Az edényeket feltöltjük a két 
folyadékkal ügyelve arra, hogy a nehéz fázis nívója minde
nütt az emulzió átvezető cső alatt legyen. Az adagolás 
megindítása után ötpercenként mintát veszünk az elfolyó 
extraktumból és megmérjük a megosztó anyag koncentrá
cióját. Ha az extraktum koncentrációja már nem változik, 
az extraktorból távozó folyadékok mennyiségének méré
sére szedőt cserélünk. Mérjük a 30 perc alatt, az extraktor
ból a lemért szedőkbe kifolyt raffinátum és extraktum tö-

(tüPR + ^ePe ) At ~ m R + m E (3)

VR és VE és a betáplált anyaoldat ill. oldószer térfogatára- 
megét ma (cm3/min),

pR és pE a betáplált anyaoldat ill. oldószer sűrűsége 
(g/cm3),

és a belépő folyadékok tömeg- vagy térfogatáramát. A mé
rés jóságát az anyagmérleg és a komponensmérleg hibájá
nak kiszámításával ellenőrizzük.

Teljes anyagmérleg

mRX0=mEy l+mRXn (4)

megmérjük a megosztó anyag koncentrációját. A laborató
riumi extraktor huzamosabb üzemeltetésével egyéb isme
reteket is gyűjthetünk. Például a stabil emulzió képződése 
vagy szilárd anyag kiválása figyelhető meg az idő előreha
ladásával.

A készülék hatásfokának meghatározásához ismert há- 
romkomponensű, extrakciós rendszereket használunk. 
Nemzetközi megegyezés szerint a standard vizsgálati 
rendszerek: víz -  aceton -  toluol, víz -  aceton -  butil- 
acetát, víz -  borostyánkősav -  n-butanol [7]. Oktatási cél
ra a kevésbé tűzveszélyes víz -  aceton -  tetraklór-etilén, 
vagy a víz -  propionsav -  szén-tetraklorid rendszerek is jól 
használhatók. Ezeket a folyadék rendszereket más típusú 
extraktorok (oszlop, centrifugális extraktor) vizsgálatánál 
is alkalmazzák.

Üzemi keverő-ülepítő extraktor m éretezése 
laboratóriumi mérések alapján

A keverőtartály méretezése

keverőátmérő: — = 0,33+0,4 
D

keverőszélesség: — = 0,05 + 0,1 
D

törőlemezszélesség: — = 0,07 + 0,1 
D

folyadékmagasság: H  = D

keverő távolsága a tartály aljától: — = 0,33 + 0,5 
D

ahol D a tartály átmérője (m).

Az emulzióképzést 
leggyakrabban egyszerű keverős tartályban végzik. Java
solt keverő típusok: turbina, tárcsás turbina, vagy felső- il
letve alsószívású centrifugál keverők. A tartályokba törő
lemezeket helyeznek. Javasolt geometriai arányok [8]:

At idő (min),
mR és mE a készülékből távozó raffinátum, ill. extraktum 

mennyisége (g).

A megosztó komponens anyagmérlege 
x0 a betáplált anyaoldatban a megosztó komponens kon

centrációja (m/m%),
mR = VRpRAt a At idő alatt betáplált anyaoldat mennyisé

ge (g),
y j  és xn az extraktumban ill. a raffinátumban levő megosz

tó komponens koncentrációja (m/m %).

A megoszlási hányados koncentráció függését is meg
mérhetjük, ha a stacionárius működésű extraktor mind
egyik keverő edényéből mintát veszünk, az emulziót vá
lasztótölcsérben szétválasztjuk és mindkét fázisban

A folyadék-folyadék rendszerek fizikai-kémiai tulaj
donságait nem ismerjük elég jól, ezért kísérleteket kell vé
gezni laboratóriumi készülékben [9]. Az anyagátadási 
vizsgálatokat szakaszosan végzik, mert a folytonos készü
lékben az anyagátadás mérése, a nagy anyagfelhasználás 
miatt, költséges. A szakaszos méréseknél óvatosan egy
másra rétegezzük a két fázist a tartályban. Elindítjuk a ke- 
verőt és a stoppert. Meghatározott időközönként mintát ve
szünk az emulzióból és szétülepedés után az egyik, vagy

l - ? 7 « = - ^ - ^ r  = exp(-/Jí) (5)
c0- c

mindkét fázisban meghatározzuk a megosztó anyag kon
centrációját.

A mérések értékelése viszonylag egyszerű. Az esetek 
többségében az anyagátadás a sebesség meghatározó rész
folyamat és elsőrendű kinetikával jól leírható [10]:

mkl192 2002. 57. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM



ahol T]sz a szakaszos anyagátadás hatásfoka,
c a megoszló anyag koncentrációja a vizsgált fá
zisban (mol/m3),
c0 a kezdeti koncentráció (mol/m3), 
c az egyensúlyi koncentráció (végtelen idő múl
va) (mol/m3),
P látszólagos sebességi állandó (s_1),

\ - r i f  =
1

\ + tp ( 6)

t idő (s).
A P értéke a szakaszos mérésekből meghatározható, ha 

a log(l -  r/v_) értékeket ábrázoljuk az idő függvényében. 
Az így kapott értékeket azután felhasználhatjuk a folyama
tos üzemű keverőtartály számításához: 
ahol T]f anyagátadási hatásfok a folyamatos keverőtartály

ban,
taz  átlagos tartózkodási idő a keverőtartályban (s).

Kis molekulájú és kis viszkozitású anyagok esetén, a ta
pasztalat szerint 1-2 perc tartózkodási idő elegendő az

r = i ( y K + VE)  (7)

egyensúly beállásához. Reaktív extrakciónál (pl. fémek 
extrakciója vagy antibiotikumok kinyerése fermentlevek- 
ből) a szükséges tartózkodási idő lényegesen nagyobb is 
lehet. A tartály térfogata a betáplálási térfogatáramokból 
és a tartózkodási időből számítható:

A méretnövelésnél a geometriai hasonlóságot biztosíta
ni kell.

A keverő fordulatszáma a következőképpen választan
dó meg. Laboratóriumi üvegedényben keverjük a két fá
zist. Az edény legalább 10 dm3 térfogatú legyen. Olyan 
fordulatszámot állítunk be, hogy az edényben homogén 
emulzió alakuljon ki. A méretnövelés kritériuma, hogy az 
egységnyi folyadéktérfogatra jutó keverési teljesitmény 
azonos legyen a laboratóriumi és az ipari tartályban [10].

P  = Eudsn3 p  ~ dsn3 (8)

Folyadék-folyadék rendszer keverésekor a keverési 
Reynolds-szám (Rek) nagy, azaz a turbulens tartományban 
üzemel a keverő, ahol a keverési Euler-szám (Eu) állandó. 
A teljesitményfelvétel a keverőátmérő és a fordulatszám 
függvénye

D2
4

~ d 3 ( 9 )

ahol P  a keverő teljesítményfelvétele (W), 
n a keverő fordulatszáma (s '1),

p  az emulzió sűrűsége (kg/m3).
A kevert folyadék térfogata ( V) a keverőátmérő harma

dik hatványával arányos
Az azonos fajlagos teljesítményfelvétel alapján az üze

mi keverő fordulatszáma
ahol az m index a modell kisérletekre, az ü index az üzemi

készülékre vonatkozik.

Az ülepítő méretezése

Az egyszerű gravitációs ülepitők rendszerint szögletes, 
vagy fekvő hengeres tartályok. Az emulzió szétválásának 
sebességét nem a cseppek ülepedése, hanem azok egyesü
lése (koaleszcencia) határozza meg. A koaleszcencia függ 
a komponensek fizikai-kémiai tulajdonságaitól, a koncent
rációtól, a hőmérséklettől, a cseppméret eloszlástól, sőt a 
kis mennyiségű, ismeretlen szennyező anyagoktól is. Ezért 
az ülepitők csak kísérletek alapján tervezhetők. Szakaszos 
vagy folyamatos üzemeltetéssel kísérleteket végzünk labo
ratóriumi ülepítőkben. A szakaszos kísérletek igen egysze
rűen elvégezhetők. A keverős üvegtartályba, amelyet az 
üzemi keverőtartály méretezéséhez szükséges kísérletek
hez is használtunk, betöltjük a két folyadékot meghatáro
zott arányban és néhány percig keverjük. A fordulatszámot

t (min)

2. ábra. Emulzió szétválási idő mérése szakaszos ülepítőben, 
metil-izobutil-keton (MIBK) -  víz rendszer, VMIBK, Vvjz = 0,5, 

H = 27,5 cm, D = 20,7 cm, tsz = 10,8 min.

— = —— (m3/m2h) ( 11)
A ta

úgy választjuk meg, hogy az emulzió láthatóan homogén 
legyen. A keverés leállítása után mérjük az emulzió szét
válási idejét. A 2. ábrán egy tipikus emulzió szétválási 
görbét mutatunk be, ahol a tiszta fázisok magasságát ábrá
zoltuk az idő függvényében. A mért szakaszos szétválási 
időből az üzemi ülepítő fajlagos terhelése számítható, 

ahol V= VR + V£ a betáplálási térfogatáram (m3/h),
A az ülepítő felülete (m2),
H  a folyadék magassága a szakaszos kísérletnél
(m),
t a szakaszos szétválási idő (h).

A szakaszos szétválasztási kísérletek nagyon nagy ka
pacitású ülepitők tervezésénél nem eléggé megbízhatóak 
[9, 11]. Ezért nagy léptéknövelésnél célszerű zártrendsze
rű, folyamatos méréseket is végezni. A keverőbői és ülepí
tőből álló egységben az ülepítőből távozó fázisokat vissza
tápláljuk a keverőbe. Változtatjuk a betáplálási áramot és 
mindegyik terhelésnél, állandósult állapotban megmérjük

3. ábra. Az emulzióréteg 
vastagsága folyamatos 

üzemű ülepítőben 
(kloroform -  víz reakció- 

elegy,/ = 0,6,
A = 0,0216 m2)
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az emulzióréteg vastagságát a betáplálással szembeni olda
lon (AHe). A kapott értékeket a fajlagos terhelés függvé
nyében ábrázoljuk (3. ábra). Bizonyos fajlagos terhelés fe
lett az emulzióréteg vastagsága nagyon erősen nő. 
A konzervativ tervezési kritérium, hogy a A //, még éppen 
nulla legyen [12].
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Simándi Béla: Ellenáramú keveró'-ülepító' extraktor vizsgála
ta és méretezése
Bemutatjuk a hagyományos keverő-ülepítő extraktor tervezését és 
az anyagátadási hatásfok meghatározását laboratóriumi kísérletek 
alapján. Röviden ismertetjük a laboratóriumi keverő-ülepítő 
extraktor működését. Összefoglaljuk a keverőtartályok méretezé
sének fontosabb lépéseit: a keverős tartály ajánlott geometriai ará
nyait; a homogén emulzió kialakításához szükséges keverő fordu
latszám megválasztását és az egységnyi folyadék térfogatba bevitt 
keverési teljesítmény azonossága alapján a méretnövelést. A gra
vitációs ülepítők méretezését szakaszos és folyamatos laboratóri
umi ülepítési kísérletek alapján szemléltetjük.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 192 (2002)]

Ö S S Z E F O G L A L Á S

SUMMARY

B. Simändi: Analysis and Design of Mixer-Settlers for Solvent 
Extraction

This paper reports the design and scale-up of conventional mixer- 
settler extractor units based on laboratory tests. Operation of a 
laboratory mixer-settler extractor is described. Determination of 
the extraction efficiency from the laboratory tests is presented. 
Many of the factors which influence the performance of the mi
xer are identified. These include mixer configuration; agitator 
speed required for uniform dispersion; calculation of impeller 
speed on the basis of constant power per unit volume. The design 
of liquid-liquid gravity settlers from small scale batch and con
tinuous settling tests is demonstrated.

HELYESBÍTÉS
Lapunk márciusi számában a 82-85. oldalakon hiányos szerzői névjegyzékkel és összefoglalással jelentettük meg 
Tuba Zoltán és szerzőtársainak közleményét. A teljes névjegyzéket a kiegészített összefoglalással az alábbiakban 
közöljük. A szerzőktől és olvasóinktól a félreértésen alapuló hibáért elnézést kérünk.

A szerkesztőség

ÖSSZEFOGLALÁS

Tuba Zoltán -  Mahó Sándor -  Horváth. Judit -  Széles János -  
Gálik György -  Sörös Béla -  Molnár Csaba -  Csörgei János 
— Dancsi Lajosné -  Francsicsné Czinege Erzsébet -  Tóth 
József: Szteránvázas vegyületek kutatása és fejlesztése a 
Richter Gedeon Rt.-ben II.

A szerzők, kapcsolódva a dolgozat első részében ismertetett, 
szteránvázas originális gyógyszerhatóanyagok szintéziséhez, 
ismertetik az ígéretes 5a-reduktáz inhibitor (RGH-9768) és 
rokon vegyületei, továbbá egy, a 13-etil sorba tartozó nesz
toron analóg szintézisét. Bemutatják a társaságnál előállított 
fogamzásgátlók gesztagén komponenseit.

SUMMARY

Z Tuba -  S. Mahó -  J. Horváth -  J. Széles -  Gy. Gálik -  B. 
Sörös -  Cs. Molnár -  J. Csörgei — L. Dancsi -  E. Francsics 
Czinege -  J. Tóth : Steroid Research and Development at 
Gedeon Richter Ltd. II.

In agreement with the discussion given in the first part of the 
paper the authors summarized the synthesis of the promising 
new 5a-reductase inhibitor (RGH-9768) and closely related 
derivatives. Substantial information is given about the synthe
sis of new gestagens 13-ethyl analogues of nestorone. The 
active ingredients of anticoncipiens synthetized at G. Richter 
Ltd. are also presented.
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alapú oszcilláló rendszerek ott feltárt reak
ciósora, melyet ma a világ FKN (Field -  
Kőrös -  Noyes) mechanizmus néven ismer, 
rövid idő alatt ún. „hivatkozási klasszikus
sá” vált, mára pedig a reakciókinetika egyik 
alapköve, tankönyvi anyag lett. Kőrös pro
fesszor munkássága nyomán kialakult a 
több egyetemet átfogó hazai oszcillációs 
kémiai iskola, így Magyarország e téma
körben nagyhatalomnak számít.

Tudományos eredményeit több mint 
200 eredeti közleményben ismertette, me

lyekre mintegy 2 000 független hivatkozást 
kapott. A munkáinak nyilvánosságot adó 
folyóiratok közt megtaláljuk a Nature-t, a 
világ legrangosabb tudományos periodiká
ját és a kémiai folyóiratok színe-javát, me
lyek bármelyikében is, a világ kutatóinak 
csak apró töredéke képes publikálni.

Az utóbbi 30 évben előadókörútra az 
Egyesült Államokba, Angliába, Németor
szágba, Norvégiába, Spanyolországba, 
Indiába, Japánba hívták (az utóbbiba há
romszor is) és mintegy 40 nemzetközi kon
ferencián volt előadó.

A Magyar Tudományos Akadémia 
1990-ben választotta levelező, 1993-ban 
rendes tagjává, 1996-ban pedig az Európai 
Tudományos Akadémia (London) tagja 
lett.

„Molekulakomplexek” című monográ
fiája és nívódíjas tankönyvei, a „Bio
szervetlen kémia” és a „Kémia I.” mellett, 
10 különböző magyar és angol nyelvű 
egyetemi jegyzetnek is szerzője. 28 diplo
mamunka, 15 doktori és 6 kandidátusi érte
kezés készült az irányításával.

Az oktatásba igen hamar bevonták: 
1949 őszétől vezetett gyakorlatokat. 
Schulek professzor korán felismerte elő
adói tehetségét és az ötvenes évek elejétől 
gyakran adta át neki nagytantermi óráit. 
1962-től hivatalosan is a gyógyszerészkép
zés Általános és Szervetlen Kémia főkollé
giumának előadója, melyből a teljes tárgyat 
30, a Szervetlen Kémiát nem kevesebb, 
mint 35 éven át tartotta, 1987-től angol 
nyelven is.

Számos speciál kollégiumot, illetve kö
telezően választható tárgyat tanított: 
Komplexometria (1958-62), Koordinációs 
Kémia (1962-66), Korszerű elválasztási és 
dúsítási módszerek az analitikai kémiában 
(1964-68), Molekulakomplexek
(1965-70), Radioizotópok alkalmazása az 
analitikai kémiában (1965-72) és Bio
szervetlen kémia (1973-2002).

A hetvenes évek elején a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem rektorának fel
kérésére orvostanhallgatók kémia tárgyát is 
tanította. Részt vett a tanár-továbbképzés
ben, a humán ökológus képzésben, az EL
TE TTK, a Kertészeti Egyetem, a Veszpré

mi Egyetem doktori programjában. A tudo
mányt nemcsak művelte, hanem népszerű
sítette is, melyről több mint 30 cikk és 100 
előadás tanúskodik.

A Magyar Tudományos Akadémia Stra
tégiai Bizottsága Kémiai Szekciójának el
nöke, Szervetlen és Fizikai-Kémiai Bizott
ságának, valamint a Környezetkémiai 
Bizottságnak és további 4 munkabizottság
nak tagja. A Magyar Kémikusok Egyesüle
te Komplexkémiai Szakcsoportjának, majd 
Fizikai-Kémiai Szakbizottságának össze
sen 25 éven át volt elnöke.

Az Országos Tudományos és Kutatási 
Alap Kémia I. zsűrielnöke (1991-95), 
Szakkollégiumi (1991-95), illetve Élettani 
zsűri tag (1995-2002). Szerkesztőbizottsági 
tagja az ACH-Models in Chemistry és a 
Reaction Kinetics and Catalysis Letters cí
mű folyóiratoknak, az Akadémiai Nagylexi
konnak és a Környezetvédelmi Lexikonnak.

Sohasem volt tagja pártnak, véleménye 
mindig független volt a politikai széljárás
tól. Tanszékvezetést nem vállalt, a hivatali 
funkciókat kerülte. Ezek is nyilvánvalóvá 
teszik, hogy pusztán szakmai kvalitásait is
meri el a számos kitüntetés:

SOTE jubileumi oklevél (1977), a 
Purkyne Egyetem (Brno) aranyérme 
(1979), MTA Buzágh Aladár Díj (1982), 
ELTE Természettudományos Díj (1987), 
Winkler Lajos Emlékérem (1990), Schulek 
Elemér Emlékérem (1993), Kiváló diákkö
ri vezető (1994), Ipolyi Amold Tudomány- 
fejlesztési Díj (1996) és két, különösen ma
gas társadalmi presztízsű elismerés: 
Széchenyi Díj (1990) és a Magyar Köztár
sasági Érdemrend Középkeresztje (1997).

100. egyetemi szemeszterét 1998-ban 
ünnepeltük, haláláig 53 éven át oktatott. Ta
nítványainak száma több mint 6 000, köz
tük mintegy 1 000 tanár, vegyész, vegyész
mérnök, orvos, állatorvos, és több mint 
5 000 gyógyszerész. Van olyan család, ahol 
nagymama, mama, unoka egyaránt Körös 
Endre előadásában hallgatta és szerette 
meg a kémiát.

Bizonyos, hogy ezek páratlan adatok. 
Ennél is bizonyosabb, hogy hallgatói kö
zött egy sincs, aki ne a legnagyobb elisme
rés hangján emlékezne Kőrös professzor 
előadásaira. Ahol a tiszta logika és a tudo
mányos igényesség kitűnően megfért a 
mondanivaló érdekfeszítő tárgyalásával, az 
eredeti humorral, és ahol a zsúfolt előadóte
rem pisszenéstelen csendjét legfeljebb a 
hallgatóság egészséges kacagása törte meg.
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Évtizedeken át az is magától értetődött, 
hogy az általa alapított évenkénti tudomá
nyos rendezvény, a Komplexkémiai Kol
lokvium szakmai programjain Kőrös pro
fesszor gyakori üléselnök és konstruktív 
vitapartner volt, aki a társasvacsora végére 
a tudós gyülekezet nótafája lett, széles re
pertoárral és kellemes tenorral.

A legutóbbi időkig is tökéletesen aktív 
volt, tele tennivalóval. Halála előtt 5 nap
pal, panaszok nélkül több órán át elnökölt 
egy tudományos diákköri konferencián,

melynek ülését azzal zárta, hogy viszontlá
tásra jövőre. Akkor nem gondoltuk -  miért 
is gondoltuk volna -, hogy ez volt az utolsó 
szakmai közszereplése. Talán nem vélet
len, hogy a tehetséges ifjúság körében tör
tént. A tudományos társasági tagságokból 
adódó adminisztratív feladatokat is a vég
sőkig teljesítette. Pedig ez sok időt elvont 
szeretteitől: feleségétől, fiától, menyétől, 
unokáitól. És persze a kémiától.

Akik az Eötvös Lóránd Tudomány- 
egyetemen, vagy a Semmelweis Egyete

men tanítványai lehettünk, majd vele dol
gozhattunk, végzettségünktől függetlenül, 
vegyészként, gyógyszerészként, tanárként, 
orvosként, fizikusként, mérnökként, egy
öntetűen felnéztünk tudására, tiszteltük pe
dagógiai érzékét, csodáltuk a lényéből ára
dó derűt és büszkék voltunk arra, hogy 
kollégái lehetünk.

Körös Endrében kivételes képességű 
oktatót, világhírű kutatót, szeretve tisztelt 
kollégát, nagyszerű embert gyászolunk.

Noszál Béla

Vegyész Széchenyi-díjasok 
2002-ben

A Magyar Köztársaság elnöke nemzeti ün
nepünk, március 15-e alkalmából Széche- 
nyi-díjat adományozott

Furka Árpádnak, a kémia tudomány 
doktorának, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Szerves Kémiai Tanszéke egyete
mi tanárának a kombinatorikus kémia alap
elveinek kidolgozásáért, világszerte 
elismert tudományos és oktatói munkássá
gáért és

Szebényi Imrének, a kémiai tud omány 
doktorának, a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanárának, a környezetvédelem 
oktatásának, posztgraduális képzésének 
megteremtése érdekében végzett kimagas
ló szervező, oktató munkásságáért, a szén- 
hidrogének katalitikus átalakítása, a kőolaj

párlatok kéntelenítése, a környezeti kémia 
és technológia témakörben végzett tudomá
nyos munkásságáért.

Furka Árpád tevékenységével kapcso
latban a Magyar Kémikusok Lapjában 
megjelent közlésre hivatkozunk [Magy. 
Kém. Lapja, 56, 250 (2001)], míg Szebényi 
Imre munkásságát -  egy másik kitüntetése 
kapcsán -  előző számunkban ismertettük 
[Magy. Kém. Lapja, 57, 149 (2002)].

Jedlik Ányos-díj

Kiemelkedő tudományos munkásságáért 
és kutatói, feltalálói tevékenységért márci
us 15-e alkalmából Mátyus Péter profesz- 
szor a Magyar Szabadalmi Hivataltól Jedlik 
Anyós-díjban részesült. A díjat a hivatal el
nökének kezdeményezésére az ipari és ke
reskedelmi miniszter alapította 1996-ban a 
kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység,

Hírek, adatok, információk
Hírek az iparból

Béres csoport

A közismert vállalkozáscsoport holding 
szerkezetben működik. A Béres családot 
képviselő Családi Vagyonkezelő Kft. tulaj
donában van a Béres Befektetési Rt. Ez a fő 
tulajdonosa a gyógyszergyártást végző Bé
res Gyógyszergyárnak, további tulajdonos 
a japán Nakamura Pharmaceuticals. 
A nagykereskedelemmel a Bellis Rt., a kis
kereskedelemmel pedig a Béres Egészség
tár Kft. foglalkozik. A cégcsoport teljes 
forgalma 2001-ben 27 Mrd forint volt, 283 
MFt-os adózott eredménnyel. Ebből a leg
nagyobb forgalmat természetesen a nagy
kereskedelem jelenti (21 Mrd), míg a ter
melés 4 Mrd-ot tesz ki.

N-Gene Kutatás és  Fejlesztési Kft.

Az 1997-ben alapított, gyógyszerfejlesz
téssel foglalkozó hazai cégbe 2001-en 500

MUSD-t fektetett a Hungárián Innovative 
Technologies Fund. Most pedig az Allos 
Therapeutics Inc. amerikai gyógyszercég
2,5 millió dolláros befektetését adták hí
rül. Az N-Gene kutatói GBP-15 néven a 
kemoterápiás rákgyógyszerek káros mel
lékhatásainak kivédésére fejlesztenek egy 
terméket. A megállapodás szerint az ame
rikai cég felvállalja az USA klinikai kipró
bálás és engedélyeztetés költségeit, forga
lomba kerülés esetén pedig osztoznak a 
hasznon.
Az N-Gene más termékei közül a klinikai 
kipróbálás fázisában van egy bőrrák ellenes 
naptej is.

Richter Gedeon Rt.

24,573 Mrd-os rekordnyereséget ért el a 
cég 2001 -ben. Az eddigieknek megfelelően 
ennek negyedét osztják ki osztalékként.

mkl

valamint a kiemelkedő színvonalú és haté
konyságú iparjogvédelmi munkásság elis
merésére.

Az év menedzsere

A közreműködő sajtóorgánumok, valamint 
a Menedzserek Országos Szövetsége kép
viselőiből álló zsűri január végén választot
ta meg a beérkezett pályázatok alapján a 
2001. év legjobb menedzserét Orbán Ist
ván, az EGIS vezérigazgatója személyé
ben. A hetedik alkalommal odaítélt díjat 
először kapta meg vegyipari cég vezetője. 
A zsűri indoklásában kiemelte, hogy a ki
tüntetett a magyar gyógyszeripar egyik 
meghatározó vállalkozásának sikeres veze
tője és a magyar menedzsertársadalom 
emblematikus képviselője.

Kitüntetettjeinknek gratulálunk!
A szerkesztőség

Cardiopharm Rt.

20 MFt-os alaptőkével bejegyezték a Fara
gó Balázs tulajdonában lévő céget, mely 
generikus hatóanyagból szív- és érrendsze
ri betegségek megelőzésére és kezelésére 
alkalmas gyógyszert kíván forgalomba 
hozni, először valamelyik EU országban.

Comgenex Rt.

A Balatonfuzfői ipari parkban épít, 1000 
m2-en új kutató laboratóriumot a kombina
torikus kémiával foglalkozó és 1992-ben 
létesült magánvállalkozás. Itt több mint 
100 dolgozó fog majd a világ számos nagy 
gyógyszervállalata részére kipróbálásra 
gyógyszerjelölteket előállítani.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MÓL csoport 3,49 milliárd forint adózott 
eredményt ért el tavaly, ami 82 százalékkal 
marad el az egy évvel korábbi adattól.
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A nyereség azonban az erősödő forint pozi
tív hatásának és a nem szabályozott üzletek 
jó teljesítményének köszönhető. A csoport 
forgalma 1 119,5 milliárd forint volt 
2001-ben, ami 8 százalékos emelkedés egy 
év alatt. A gázüzletág vesztesége 119,7 mil
liárd forintra rúgott, szemben az egy évvel 
korábbi 115,7 milliárd forinttal. A csoport 
eredményét a társult vállalkozások 11,3 
milliárd forinttal javították. Ebből a Slov- 
naft 6,2 milliárd forintot, míg a TVK 2,3 
milliárd forintot tett ki.

A Lakossági szolgáltatások divízió új 
ügyvezető igazgatója 2002. március 1-jétől 
Szóród József, a Porsche Hungária Keres
kedelmi Kft. korábbi ügyvezető igazgatója 
lett. A szakember a MÓL kiskereskedelmi 
hálózatának minőségi és mennyiségi to
vábbfejlesztését tartja fő feladatának.

A decemberben bejelentett ötvenmilli- 
árdos kötvényprogram után egy új, száz- 
milliárdos programot jelentett be a MÓL 
Rt. Az új kötvényprogram mellett a január
ban életbe lépett új tőkepiaci törvény miatt 
döntött a társaság. A jogszabály szabadabb 
teret hagy a MOL-nak, így például nem kell 
majd az egyes kibocsátásokat külön-külön 
a felügyelettel engedélyeztetni. Az új, száz- 
milliárdos kötvényprogram „kiválthatja” a 
tavalyit: a kedvező változások miatt a soron 
következő kibocsátásokat valószínűleg az 
új program keretében hajtja majd végre a 
MÓL.

A kötvénykibocsátásból befolyt össze
get a MÓL általános vállalatfinanszírozási 
célokra kívánja fordítani. A kibocsátással 
nem nő a társaság eladósodottsága, inkább 
adósságátstrukturálásról van szó: a lejáró 
devizahiteleket váltja ki a MÓL a ma már 
jóval olcsóbb forintkötvény-finanszírozás
sal. A MÓL összesen 30 milliárd forint név
értékben értékesített kötvényt az aukción. 
A 15 milliárd forint értékű, egyéves futam
idejű diszkontkötvényeket 22,3 milliárd fo
rint értékben jegyezték le, átlaghozamuk 
9,04 százalék. A szintén 15 milliárd forint 
értékű hároméves kötvényeket 17 milliárd 
forint értékben jegyezték le, aukciós átlag
hozamuk 9,17 százalék.

A MÓL Rt. hosszú távú együttműködé
si szerződést kötött a Magyar Posta Rt.-vel. 
A megállapodás értelmében a benzinkutak 
shopjaiban Postasarkokat alakitanak ki. 
A Hős utcai, az MO-ás törökbálinti és a 
kerepesi kutaknál nonstop üzemelő posta
sarkoknál levélfeladással, belföldi kiscso- 
mag-feladással, biztosításkötéssel, kész
pénzátutalással és postautalványok 
feladásával foglalkoznak. A megállapodást 
Mosonyi György, a MÓL vezérigazgatója 
és Kalmár István, a Magyar Posta elnök
vezérigazgatója írta alá. Az olajtársaság el
sősorban forgalomnövekedést vár a szerző

déstől. A benzinkutakhoz már nem csak 
benzinért lehet menni, hanem postai ügye
ket is lehet majd intézni, ráadásul -  néhány 
napközbeni szünetet leszámítva -  gyakor
latilag éjjel-nappal.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A TVK Rt. tavalyi árbevétele 150, nettó 
profitja 8,568, utolsó negyedéves nyeresé
ge 1,94 milliárd forint lett. A műanyagipari 
érdekeltségek eladásával jelentősen csök
kentek a társaság készletei és adóssága, nőtt 
a hatékonysága, üzemi fedezete pedig 3,8 
százalékról 6 százalékra emelkedett. 
A TVK részvénykönyve újdonságokat nem 
közöl a tulajdonosi szerkezetről. A MOL- 
nak továbbra is 33,03 százalékos részese
dése van, ezen kívül opciója van a Matúra 
9,83 és az MKB 8,02 százalékos pakettjére. 
A MOL-nak tehát 50,88 százalék van a lá
tókörében, ami az ajánlat során megvett, és 
a részvénykönyvbe azóta már bejegyzett 
részvényekkel 52,33 százalékra nőtt. A CE 
Oil & Gas 15,99, a BorsodChem 15,4 szá
zalékot ellenőriz.

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. január
11-én eladta az Ecomissio Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-ben lévő 100 százalékos 
tulajdonrészét. Széli Gábor, a TVK gazdál
kodási és pénzügyi vezérigazgató-helyette
se elmondta: könyv szerinti értéken, több 
mint 600 millió forintért adták el a céget.

A TVK Rt. 2002. február 28-án megvet
te a Németországban bejegyzett TVK Inter- 
Chemol GmbH 49 százalékos tulajdoni ré
szét, így a cég egyedüli tulajdonosa lett. 
A leányvállalatot 1997-ben alapították, 
jegyzett tőkéje 615 ezer EUR, feladata pe
dig a TVK termékeinek németországi érté
kesítése.

A vegyi kombinát exportjának legna
gyobb felvevője a német piac, a tavaly reali
zált 69,3 milliárd forintos külpiaci értékesí
tésből 21 százalékkal részesedett. 
A TVK-nak százszázalékos tulajdonú keres
kedelmi leányvállalatai vannak Olaszor
szágban és Nagy-Britanniában is. Az osztrák 
és a lengyel leányvállalatban külső partner
nek is van részesedése. A franciaországi cé
get a TVK és a MÓL közösen működteti.

Március 1 -tői Nagy András lett a TVK 
polimer-értékesítési és marketing vezér
igazgató-helyettese. Feladata az értékesíté
si szervezet átalakítása és a polimer eladá
sok hatékonyságának növelése. Ezt a 
posztot a vállalat tavalyi szerkezet átalakí
tása során hozták létre a kereskedelmi tevé
kenység erősítése érdekében.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem gazdálkodását legjobban 
talán az jellemzi, hogy a PVC-por, vagyis a

főtermék, és az etilén mint legfontosabb 
alapanyag jegyzési ára között mutatkozó 
különbség 2000-ben még 198 EUR volt 
tonnánként, 2001-ben viszont már csak 38 
EUR. így történhetett meg, hogy a kazinc
barcikai cégcsoport ugyan minden megha
tározó termékénél termelésbővülést ért el, 
ám összesített árbevétele csak 8 százalék
kal, 119,58 milliárd forintra duzzadt.

A Szibur csődje nyomán a Vienna Cap
ital Partnere (VCP) megszerezheti az orosz 
cég 24,8 százalékos BorsodChem-paket- 
tjét. Az osztrák befektető jelenleg 61 száza
lékos részvénycsomagot birtokol a magyar 
vegyipari cégben. A VCP terveiről Herbert 
Pecina elnök beszélt a Profil cimű lapban.

Cronus Tömegáru-fuvarozó 
é s  Szolgáltató Kft.

Mintegy egymilliárd forintból az országban 
három vagy négy, műanyag hulladék
anyagot újrahasznosító telepet létesítene a 
magyar magántulajdonú Cronus Tömeg
áru-fuvarozó és Szolgáltató Kft. -  mondta 
Kosik János ügyvezető. Az első üzemet 
Miskolcon hozzák létre. A műanyag újra
hasznosítása során nyert végterméket, a 
granulátumot bel- és külföldön kívánják ér
tékesíteni, az elérhető ártól függően. A bor
sodi térségben vevő lehet a TVK és a 
BorsodChem is.

Polifoam Kft.

1,2 Mrd forint beruházással új, térhálósí
tott polietilén habüzemet épít a cég (illet
ve fő tulajdonosai, a Pannonplast, 51 % és 
a német Troplast, 49%) Moszkva mellett 
egy ipari parkban. A kapacitás 1 000 t/év 
lesz. Az új cég alaptőkéje 30 MFt, neve 
Trocellen Rus. Ettől várják, hogy az ed
digi, a kapacitásadat tizedét kitevő, 
140 MFt-os orosz értékesítés jelentősen 
megugorjék.

A Polifoam teljes exportja 1,1 Mrd fo
rint volt. Már van egy külföldi leányvállala
ta, a Polifoam Polska, a lengyel kereskede
lem lebonyolítására.

Oexter Rt.

A debreceni és budapesti telepekkel rendel
kező, műanyag feldolgozó szerszámokat 
gyártó céget tulajdonosi döntés alapján Bu
dapestre koncentrálják. A Debrecenben fel
szabaduló gépeket és területet értékesíteni 
kívánják. Vevőként jelentkezett a Karsai 
Holding, mely a Dexter többségi tulajdonos 
cégében, a Pannonplast Rt.-ben 10,08% tu
lajdonnal bír, de nem (csak) a gépekre je
lentette be vételi szándékát, hanem az egész 
Dexter Rt.-re. A Pannonplast bejelentette, 
hogy nem kívánja a Dextert értékesíteni, hi-
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szén nemrég növelte tulajdonosi részará
nyát 85%-ról 92,6%-ra.

Kunplast-Karsai Rt.

Magyarországon először szerzett tanúsít
ványt az új autóipari előírás, az ISO TS 
16949:2002 szerint a Karsai Holding-hoz 
tartozó cég. Ez a QS 9001-nek megfelelő, 
az ISO által készített műszaki irányelv, 
mely már az új MSZ EN ISO 9001:2001 
minőségirányítási szabványhoz csatlako
zik. A tanúsítást a belga AIB-Vincotte 
International S.A. végezte.

A 660 MFt-os alaptőkéjű cég 2,3 Mrd 
forintos forgalmat ért el 2001 -ben. 2002-re 
2,45 Mrd-ot terveznek.

Hazai műanyagtermelés 
é s  felhasználás

2001-ben 291,8 kt polietilént termeltek 
Magyarországon és 162,8 kt volt a felhasz
nálás. A PVC gyártás 267 kt, a polipropilén 
260 kt, a PS 84,9 kt volt. Egyedül a PP nö
vekedett 30 kt-val. Az egy főre eső mű
anyag felhasználás 70 kg/fő/év körüli érték. 
Az éves export 763 kt, az importunk 213 kt, 
de mivel az árarányok a tömegarányoknál 
rosszabbak, a műanyaggyártás elsődlege
sen valutaigénylő iparág.

UBICHEM Kutató Kft.

A cég a finomkémiai termékkereskedelmé
ről jól ismert angliai Ubichem Plc 100%-os 
tulajdonában van. 4 laboratóriumot bérel
nek a Kémiai Kutatóközpontban, ahol 24 fő 
dolgozik K+F projekteken. A kidolgozott 
eljárásokat eddig hazai intermediergyártó 
cégeknél valósították meg és a termékeket 
-  és természetesen a Kutatótól független 
más hazai termékekkel együtt -  értékesítet
te a Ubichem Plc külföldön. A UBICHEM 
Plc 1,8-2 milliárd forint forgalmat bonyolít 
le Magyarországon.

A Ubichem Kutató Kft. forgalma 600 
MFt volt 2001-ben. A szokásos éves nyere
ség 100-110 MFt.

Megvásárolták a Budapesti Vegyimű
vek Rt.-től azt az épületet az Illatos úton, 
ahol a SZEVIKI kísérleti üzeme működött 
évtizedekkel ezelőtt. Teljesen kiürítették és 
saját kísérleti üzemet alakítottak ki 250, 
500 és 1 600 literes zománcos és 1 000 lite
res Hastelloy autoklávok beállításával. 
Ezek 100 kg-os nagyságrendű termék- 
mennyiségek előállítására alkalmasak. 
A nagylaboratóriumi méretet üvegkörték 
jelentik a kg-os mennyiségek gyártásához.

A fentieken túlmenően fejlesztő és ana
litikai laboratóriumok segítik a helyszínen 
a munkát, természetesen raktárral együtt, 
de a májusi nyitás után sem kívánják a

mkl

KKKI-ban feladni a jelen fejlesztő labora
tóriumokat.

További 8 000 m2-nyi területet is meg
vásároltak a későbbi fejlesztésekhez. Vár
hatóan 15-16 személy dolgozik majd az Il
latos úton.

A beruházás költsége 7-800 millió fo
rint. Ezt részben a saját forgóeszközből (a 
profitokból) fedezik és 500 millió forintot 
bankkölcsönből. Támogatást kapnak a Szé
chenyi tervből is.

A Ubichem Kutató Kft. foglalkozik bio
technológiai eljárásfejlesztéssel is. Ezek 
célja D-aminosavaknak és származékaik
nak a fejlesztése.

Henkel Kft.

Minden szempontból jó évet zárt tavaly a 
Henkel Magyarország Kft. A társaság 
elnök-igazgatója, Fekete István szerint a si
kerekben döntő szerepe volt a hatékonysá
got növelő beruházásoknak és a munkater
melékenység javításának. A cég a Figyelő 
top 200-as listáján a MÓL, a TVK és a 
BorsodChem után a negyedik legnagyobb 
hazai vegyipari vállalat.

A Henkel Magyarország Kft. az ötödik 
egymást követő évet zárta jó teljesítmény
nyel. Az értékesítési árbevétel 2001-ben 
megközelítette a 48 milliárd forintot, ez az 
egy évvel korábbinál 17 százalékkal több. 
Exportja 36 százalékkal, 18,4 milliárd fo
rintra nőtt, vagyis a húzóerő továbbra is a 
kivitel. Ezen a cég vezetése régóta szeretne 
változtatni a belföldi fogyasztás javára. 
Az árbevétel közel 70 százaléka a mosó
porok értékesítéséből származott. A társa
ság nyereségéről a cég vezetése nem adott 
tájékoztatást, Deák Ferenc gazdasági igaz
gató csupán annyit mondott, hogy a hazai 
cég jövedelmezőségi mutatója nem rosz- 
szabb, mint az anyavállalaté.

A düsseldorfi Henkel-csoport üzemi 
eredménye 27,4 százalékkal, 1,2 milliárd 
EUR-ra nőtt tavaly, árbevétele 2,2 száza
lékkal, 13,1 milliárd EUR-ra. Árbevétel 
arányos eredménye 9,3 százalék volt. Üze
mi eredménye magában foglalja a Cognis 
és az Ecolab vállalat eladásából származó 
nyereséget, valamint a speciális átszervezé
si program ráfordításait. A fentiek nélkül az 
üzemi eredmény 885 millió EUR-t tett ki, 
ez 6,8 százalékkal maradt el az egy évvel 
korábbitól.

A magyarországi vállalat eredményeit

kommentálva Fekete István elnök-igazga
tó kiemelte, hogy a sikerekben döntő sze
repe volt a hatékonyságot növelő beruhá
zásoknak és a munkatermelékenység 
javításának. A vállalat 2001-ben közel két
milliárd forintot fektetett be hazai érdekelt
ségeibe: 1,325 milliárdot Körösladányban, 
384 milliót Budapesten és 147 milliót 
Szolnokon. A zászlóshajónak számító 
körösladányi gyár 20 százalékkal többet 
gyártott, mint egy évvel korábban, itt ta
valy új, gél-állagú mosószert gyártó üzem, 
valamint tartálypark létesült, új csarnok 
épült a műanyagüzemnek, egy másik pedig 
a készáruraktámak.

Katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz 
naponta érkezik egy lista az Útgazdálkodá
si és Koordinációs Igazgatóságtól, ami 
alapján tudomásul veszik, hogy aznap ép
pen hol és mikor, milyen tulajdonságokkal 
bíró veszélyes anyag „halad” át Magyaror
szág területén. A cseh Litvinovban lévő 
Chemopetrol például éves útbérletet váltott 
Magyarországra. Számítások szerint évente 
12 ezer tonna etilént hoznak be a cég kami
onjai az országba, ami azt jelenti, hogy át
lagosan naponta két, egyenként húsztonná
nyi etiléntöltettel megrakott kamion lépi át 
az államhatárt Rajkánál, és az M l-es, majd 
az M3-as autópályán áthaladva tartanak a
3-as úton Kazincbarcikára, a BorsodChem 
Rt. vegyi üzeméhez.

Sanofi-Synthelabo-Chinoin

A Sanofi-Synthelabo megállapodott a 
Bristol-Myers Squibb (BMS) céggel, hogy 
megvásárolja veresegyházi leányvállalatát, 
a Pharmavit Kft.-t -  jelentette be március 
26-án Patrick Chocat, a vevő francia cég
csoporthoz tartozó Chinoin Rt. vezérigaz
gatója. A francia és az amerikai cég között 
született megállapodás értelmében a Phar
mavit üzeme, eszközei, valamint a gyógy
szergyártásban tevékenykedő munkaválla
lók a Chinoinhoz kerültek át, ám a 
Pharmavit márkatermékeit és az értékesítés 
területén dolgozó munkatársakat nem ve
szik át. A Pharmavit vételárát a felek nem 
hozták nyilvánosságra. Azt azonban tudni 
lehet, hogy a BMS 1996-ban 110 millió 
dollárt fizetett a veresegyházi cég papírjai
nak 99 százalékáért.

A Henkel Kft. adatai (Mrd forintban)

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1

Árbevétel 20 25 30,2 41 48
Export 4,2 6 7,6 13,6 18,4
Beruházás 1,57 1,4 1,05 1,06 1,94
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A két multinacionális gyógyszergyártó 
közötti üzlettel a Pharmavit gyár története 
ott ér véget, ahol elkezdődött: a Chinoinnál. 
Az akkor még a gyógyszercégnél dolgozó 
Somody Imre ötlete megvalósítására hozta 
létre még 1988-ban a Pharmavit Rt.-t. 
A Pharmavit néhány év alatt a hazai vita
minpiac felét uraló vállalkozássá nőtte ki 
magát.

Innovációs nagydíj

Három vegyipari gazdálkodó egység is ré
szesült a 2001. évi Magyar Innovációs 
Nagydíjban: a ComGenex Rt., a MÓL Rt. 
és a TVK Rt. A ComGenex Rt. az elisme
rést saját fejlesztésű technológiájával, a po
tenciálisan gyógyhatású vegyületek nagy
teljesítményű szintézisére szolgáló 
ComGenex mátrix technológiával (CMT) 
érdemelte ki. A cég dinamikus fejlődését a 
CMT technológiával alapozta meg, amely 
segítségével a gyógyszermolekula-szinté- 
zis hagyományos eljárásainál akár több 
százszor is nagyobb teljesítménnyel lehet 
potenciálisan gyógyhatású vegyületeket 
előállítani. Ez az úgynevezett folyadékfázi
sú párhuzamos (kombinatorikus) szerves
kémiai szintézistechnológia a 90-es évek 
elején világviszonylatban is első volt. 
A módszer folyamatos továbbfejlesztése és

kiterjesztése a felfedező gyógyszerkutatás 
későbbi lépéseire pedig biztosította azt, 
hogy a cég folyamatosan megőrizte induló 
jó helyzetét az egyre élesedő nemzetközi 
versenyben. A cég működését és a díj in
doklását következő számunkban részlete
sen ismertetjük.

A MÓL Rt. az eddigi legjelentősebb 
hazai környezetvédelmi beruházással, a 
százhalombattai késleltetett kokszolóval 
vett részt a pályázaton. A MÓL a kőolaj
feldolgozás hatékonyságának növelése ér
dekében fejlesztette az üzemet. A késlelte
tett kokszoló az erőművekben nehéz 
fűtőolajként elégetett kőolajipari desztil
lációs maradékokból állít elő értékes mo
torhajtóanyagokat, emellett jól hasznosít
ható petrolkoksz keletkezik. A késleltetett 
kokszolónak jelentős hatása van Százha
lombatta és az egész ország levegőjére. 
Az új technológia révén évente 22 ezer 
tonnával kevesebb kén és 170 tonnával ke
vesebb nehézfém kerül a levegőbe. A jö
vőben kevesebb kőolaj szükséges ugyan
annyi motorhajtóanyag előállításához, így 
a beruházás többleteredményt is jelent a 
MOL-nak.

A TVK a polipropilén terméken végre
hajtott technológiai újításokkal érdemelte 
ki az elismerést.

MICHELIN Magyarország Kft.

Február végén átszervezéseket jelentettek 
be. A Taurus Mezőgazdasági Abroncs Kft. 
tulajdonába kerül a Taurus Gumiipari Rt. 
tevékenysége, munkaerő állománya és az 
ingatlanokon kívüli eszközei 2002. május 
1-jei, valamint a Michelin Kereskedelmi 
Kft. tevékenysége, munkaerő állománya és 
eszközei 2002. július 1 -jei hatállyal. A Tau
rus Mezőgazdasági Abroncs Kft. új nevet 
kap, MICHELIN Hungária Abroncsgyártó 
Kft. (röviden MICHELIN Hungária Kft.) 
lesz. A munkavállalókkal már nem rendel
kező, Michelin Kereskedelmi Kft. egyesü
léssel beolvad a szintén kiürített TAURUS 
Gumiipari Rt.-be, várhatóan 2002 őszére. 
Ezáltal a Michelin tulajdonában levő ma
gyarországi egységek egy cégbe tömörítik 
fő tevékenységüket, személyi állományu
kat és eszközeiket (kivéve a budapesti in
gatlanokat), egyszerűsödik az irányítás és 
jelentési kötelezettség. A Taurus márkanév 
továbbra is fennmarad. A telephelyek mű
ködésében, a létszámban és működési kör
ben semmiféle változást nem jelent az át
szervezés.

K. Gy.

A v e g y ip a r i  v á l la la to k  2 0 0 1 . é v i f ő b b  a d a ta i  I. 
AGROFERM Rt., Kaba

Megnevezés
2000. 2001 

Mrd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 4,7 6 127
ebből export 2,8 3,8 136
Adózás előtti eredmény 0,5 0,9 180
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 177,2 168,5 94
Jegyzett tőke 3,5 3,5 100
ebből külföldi részesedés 3,5 3,5 100
ebből állami tulajdon - - -
Beruházás - - -

Tárgyi eszközök bruttó értéke 4,6 4,7 102
Tárgyi eszközök nettó értéke 2,5 2,3 92

AGROTERM Kft., Peremarton

Megnevezés
2000. 2001. 

M Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 59 69 117
ebből export 9 9 100
Adózás előtti eredmény 10 8 80
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 60 58 97
Jegyzett tőke ’ 12 12 100
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 4 2 50
Tárgyi eszközök bruttó értéke 33 35 106
Tárgyi eszközök nettó értéke 22 22 100

BorsodChem Rt., Kazincbarcika

Megnevezés
2000. 2001. 

M Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 110,3 119,6 108,4
ebből export 88,5 91,6 103,5
Adózás előtti eredmény 12,6 8,4 66,7
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4303 4138 96,2
Jegyzett töke 12,3 12,3 100
ebből külföldi részesedés 10,1 11,1 110
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 23,4 26,9 115
Tárgyi eszközök bruttó értéke 98,1 ** **

Tárgyi eszközök nettó értéke 68,3 85,2 124,7

* Nem auditált számok
'* Ezek az adatok a Társaság közgyűlését követően válnak nyilvánossá.

BUDAPLAST Rt., Budapest

Megnevezés
2000. 2001. 

M Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 881 798 90,6
ebből export 233 208 89,4
Adózás előtti eredmény 50 52 105,5
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 148 142 95,9
Jegyzett tőke 338 338 100
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 60 80 133,1
Tárgyi eszközök bruttó értéke 530 607 114,6
Tárgyi eszközök nettó értéke 497 482 96,9
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Columbian Tiszai Koromgyártó Kft., Tiszaújváros

Megnevezés
2000. 2001. 

Mrd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 10,27 9,97 97
ebből export 7,46 7,46 100
Adózás előtti eredmény 1,41 1,91 135
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 89 89 100
Jegyzett töke 643 643 100
ebből külföldi részesedés 643 643 100
ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,50 0,09 18
Tárgyi eszközök bruttó értéke 4,72 5,00 106
Tárgyi eszközök nettó értéke 2,01 2,36 117

Forte Rt., Vác

Megnevezés
2000. 2001. 

Mrd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 2,433 1,968 81
ebből export 1,906 1,487 78
Adózás előtti eredmény 0,019 -0,007 -37
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 423 385 91
Jegyzett töke 1,077 1,077 100
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 0,041 0,041 100
Beruházás 0,007 0,007 100
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,962 0,938 98
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,777 0,722 93

GRABOPLAST Rt,. Győr

Megnevezés
2000. 2001. 

Mrd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 14,1 16,4 116
ebből export 9,4 11,7 124
Adózás előtti eredmény 1,7 0,9 53
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 1550 1352 87
Jegyzett tőke 5,2 5,2 100
ebből külföldi részesedés 54 - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 1,7 1 59
Tárgyi eszközök bruttó értéke 13,2 13,2 100
Tárgyi eszközök nettó értéke 11,7 11,2 96

HUNTSMAN CORPORATION Rt., Várpalota

Megnevezés
2000. 2001. 

Mrd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 2,74 3,06 111,68
ebből export 2,65 2,90 109,43
Adózás előtti eredmény 0,23 0,20 86,96
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 235 221 94,04
Jegyzett töke 0,27 0,27 100
ebből külföldi részesedés 99,97 99,97 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,18 0,30 166,66
Tárgyi eszközök bruttó értéke 2,50 2,80 112
Tárgyi eszközök nettó értéke 1,60 1,80 112,50

EU partnerkeresés a kémiai kutatásban

Technológiai ajánlatok

ANVAR-ED/MECA-02 Kültéri műanyagok 
stabilizálására alkalmas eljárás. Francia 
műszaki centrum új felismerésen alapuló 
eljárást dolgozott ki, hogy kültéri körülmé
nyek között felhasznált műanyagok tartós
ságát megnövelje.

LS032 Specifikus és alacsony toxicitású 
új immunoszuppresszív anyagok. Olasz 
kutatócsoport szintézis eljárást és biológiai 
profilírozást dolgozott ki az új immuno
szuppresszív anyagcsaládra.

OO/UCM/65 Adszorbensek minősítése 
dinamikus adszorpciós/deszorpciós tesztek
kel. A Complutense Egyetem (Madrid) Ve
gyészmérnöki Karán fejlesztették ki azt a 
laboratóriumi eljárást, amellyel az adszor
bensek dinamikus méréssel jellemezhetők.

OB-0082 Elektromos és pneumatikus ér
zékelőkkel ellátott szelepekhez intelligens 
Lonwork vezérlőrendszer. Bolgár cég Lon- 
work technológiával készített intelligens 
szepelvezérlőket ajánl nagy választékban.

00/CS/C/71 Szénmembránszűrők gáz
elválasztásra. Spanyol kutatóintézet kerá
mia szubsztrátumra leválasztott mikropó- 
rusos szénfilm, szénmembrán előállítására

szabadalmaztatott új eljárást.
pan3775 Farostokkal erősített műanyag 

-  hulladékokból. A szóban forgó, farostok
kal erősített termék újrahasznosított mű
anyagból és fából áll, s mint ilyen egyesíti a 
fa és a műanyag előnyeit.

CLF010 Hulladékok elgázosítása új tí
pusú berendezésben. A hagyományos szén- 
elgázosító berendezések nagy hátránya, 
hogy a bennük keletkező szintézisgáz fűtő
értéke alacsony (5 MJ/nM3), közepes fűtő
értékű (12 MJ/Nrn3) gáz viszont csak akkor 
állítható elő, ha levegő helyett oxigént 
használnak, ez viszont 20%-kal növeli az 
üzemi költségeket.

00/INTA/09 Hidrogéntechnológia. 
A hidrogéntechnológia hidrogén előállítá
sára és felhasználására vonatkozik. Ebből a 
tiszta energiahordozóból lehet jó hatásfok
kal hőt vagy villamos energiát termelni. 
A hidrogént napelemes úton előállított vil
lamos energia segítségével a víz elektrolízi
sével lehet előállítani.

Technológiai igények

EETROl 033 Konjugációval dezaktivál- 
ható szintetikus citotoxin. Vezető brit saját

kutatással rendelkező biogyógyszer-gyártó 
vállalat kutatási erőfeszítéseit elsődlegesen 
a rák és az autoimmun betegségek új meg
közelítésű kezelésére összpontosítja. Olyan 
szintetikus citotoxikus vegyületet keres
nek, amely beépíthető az ő biogyógyászati 
termékpalettájukba a rák kezelésére.

CTSrlO Igény mikroelektronikai rend
szerhez szükséges gyantára és csomagoló
eszközre. Egy olasz cég új szilikonszenzo- 
rainak gyártásához keres ipari partnert, 
amely korszerű műszaki megoldásokat és a 
következő anyagokat tudná szállítani szá
mára: optikai epoxigyanták, fémkannák és 
záróelemek, hőállóanyagok, kerámiahor
dozók és csomagolóeszközök.

IRCPKJ03/TRJ04 Igény poliuretánhab- 
hulladék újrafeldolgozásához alkalmas 
technológiára. A krakkói Technológiai 
Egyetem olyan technológiát keres, amely 
alkalmas hűtőgépek gyártásakor keletkező 
poliuretánhab-hulladék újrafeldolgozására.

További információk: Szabó Eszter 
EU MIK/IRC Hungary BME-OMIKK 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7., Tel.: 
(1) 457-5340, Fax: (1) 457-5341, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu

G. M.
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MKE HÍREK
Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. március 6-ai 
üléséről
Jelen vannak: Banai Endre, Bognár János, 
Gimesi Ottó, Hencsei Pál, Jedlovszky Pál, 
Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, és mint meghívottak Liptay György 
az Analitikai Szakosztály elnöke, Androsits 
Beáta.

Kimentette magát: Hermecz István, 
Hlavay József, Kalaus György

1. A 2001. évi mérleg és a 2002. évi 
terv

Banai Endre tájékoztatta az IB-t az 
MKE iroda és a könyvvizsgáló munkájának 
állásáról. A 2001 év várható vesztesége 3 
MFt. A 2002. évi terv összeállításában je
lentős csúszás van, másrészt annak teljesí
téséhez is jelentős erőfeszítésekre lesz 
szükség, mert a tervezett támogatások szer
ződésekkel még nincsenek kitöltve. Remé
nyei szerint két hét múlva várható, hogy a 
GB a 2002. évi tervet meg tudja tárgyalni és 
így a terv IB, majd a Felügyelő Bizottság 
elé terjeszthető. A fentiek miatt a kifizeté
sek szintjét alacsonyan kell tartani.

2. Határozatok
9/2002 Az IB javasolja a küldöttköz

gyűlésnek a Jogi Tagok Bizottsága, mint ál
landó bizottság megalakítását azzal, hogy 
előzetesen a jogi tagvállalatok véleményét 
meg kell kérni. Felelős: Körtvélyessy Gyula

10/2002 Ha a küldöttközgyűlés a fenti 
javaslatot elfogadja, az IB dolgozza ki az új 
bizottság tagsági rendjét, működését. Fele
lős: Jedlovszky Pál, határidő: szeptember 30.

11/2002 Az IB felkéri a Gazdasági Bi
zottságot, hogy dolgozza ki és terjessze az 
IB elé saját ügyrendjét. Felelős: Banai End
re, határidő: szeptember 1.

12/2002 Az IB javasolja az alapszabály 
felülvizsgálatát és a 2003. évi tisztújító kül
döttközgyűlés elé terjesztését. Felelős: 
Jedlovszky Pál.

13/2002 Az IB javasolja, hogy készül
jön a sajtó számára az MKE-t bemutató is
mertető, színes híranyag, háttér anyag a 
küldöttközgyűlés alkalmával. Az esemény
re hívjuk meg a sajtó, rádió, TV képviselő
it, valamint a kémia tanszékek vezetőit. Fe
lelős: Hermecz István.

14/2002 Az IB fontosnak tartja az MKE 
Interneten való megjelenését. A körlevelek, 
programok, hírek, kiadványok tartalom- 
jegyzéke mellett kerüljenek fel a szakosz
tályok vezetőinek és a jogi tagoknak az 
adatai is. Gondoskodjunk a naprakész in

formációkról, az adatok frissítéséről. Fele
lős: Körtvélyessy Gyula.

15/2002 Az IB felkéri a Műszaki Tudo
mányos Bizottságot egy jelentős egyesületi 
díj alapításának, odaítélésének kidolgozá
sára. Felelős: Czvikovszky Tibor.

16/2002 Az IB j avasolja valamelyik bu
dapesti vegyipari vállalatnál kihelyezett 
ülés, közös rendezvény megszervezését.

17/2002 Az IB javasolja, hogy a TDK 
konferenciák legjobbjai az MKL-t egy évig 
ingyen megkaphassák. Felelős: Kalaus 
György.

18/2002 Az IB fontosnak tartja pályáza
ti kiírás megjelentetését az áprilisi Havi 
Közleményekben és az Interneten az Ame
rikai Kémikusok Egyesülete kéthetes meg
hívásos útjára. Felelős: Androsits Beáta. 
A tavalyi elmaradt utazás ügyében Kálmán 
Alajos írjon levelet Malin úrnak.

19/2002 Az IB a tervek elkészítéséhez 
továbbra is fontosnak tartja, hogy az ügy
rendnek megfelelően a szakosztály elnökök 
nyújtsanak be éves tervet a szakosztályi ke
retekből történő utazásokra.

20/2002 A nemzetközi szervezetek, 
munkabizottságok üléseire, nem a szakosz
tályi keretek terhére benyújtott utazási 
támogatásokhoz az IB egy adott keretet 
biztosít. Ezen belül a felosztásról a Nem-

A szerves analitika területén dolgozó fiatal 
kutatók számára rendezett előadóülést az 
MKE Analitikai Szakosztályának Szerves 
Analitikai Szakcsoportja. Előadóként az öt 
évnél nem régebbi diplomával rendelkező fi
atalok jelentkezhettek a szerves analitika 
bármely területéről. Ez az előadóülés, mely
nek hagyományai több mint 30 évre nyúlnak 
vissza, kétévenként kerül megrendezésre. 
Az idén 21 előadás szerepelt a programban a 
szerves analitika különböző területeiről.

Az előadóülést Török Ilona szakcso
port elnök üdvözölte, majd átadta a szót 
Liptay György szakosztályelnöknek, aki 
visszaemlékezve az elmúlt évek üléseire,

Szent-Györgyi emléktábla 
avatás Szegeden

Ez évi 1-2. számunkban előzetes hírt 
adtunk arról, hogy a Magyar Kémiku
sok Egyesületének kezdeményezésére 
ez év I. félévében emléktáblát avatnak 
Szegeden. Ezúton közöljük érdeklődő 
tagtársainkkal, hogy az avatásra 
2002. május 11-én mintegy 10 órai 
kezdettel kerül sor a Szegedi Tudo
mányegyetemen.

A szerkesztőség

zetközi Kapcsolatok Bizottsága jogosult 
dönteni.

3. Egyebek
Az ügyvezető igazgatói állásra benyúj

tott pályázatokat az MKE vezetősége érté
keli, majd a személyi javaslatot az IB ápri
lisi ülésén vitatja meg.

Ugyancsak a következő IB ülésen kerül 
megtárgyalásra a környező országokkal 
történő kapcsolatfelvétel.

A legközelebbi IB ülés április 3-án 15 
órakor lesz. Napirend (a kötelező pontokon 
túl): a környező országokkal való kapcso
latfelvétel (Kálmán Alajos), a küldöttköz
gyűlés anyagainak megtárgyalása (ügyve
zető igazgató), az MKE könyvvizsgálatának 
tapasztalatai (ügyvezető igazgató).

A jegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál

megnyitotta a rendezvényt. Az első ülésel
nök Görög Sándor akadémikus volt, aki
nek a nevéhez fűződik a rendezvénysoro
zat elindítása, és aki a mai napig is 
figyelemmel kíséri a kétévenként megren
dezésre kerülő üléssorozatot. A többi ülés
elnök Répási János (Humán), Novák 
Krisztina (SE Gyógyszerészi Intézet) és 
Fekete Jenő (BME) is örömmel vállalta, 
hogy a fiatalok előadásait figyelemmel kí
séri és a diszkussziót levezeti.

Az előadóülés reggel 9 órától délután 
18 óráig tartott, ebédszünettel és két tízper
ces szünettel. A hallgatóság létszáma végig 
45-50 fő volt, mindvégig voltak kérdések

Beszámoló rendezvényekről

A szerves analitika területén dolgozó fiatal kémikusok 
előadóülése
(Budapest, 2001. november 14.)
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és vita is kialakult.
A legtöbb előadás a gyógyhatású anya

gok és gyógyszerek témakörében hangzott 
el. A gyógyszertári analitika helyzetéről 
számolt be Hankó Balázs (SE Gyógyszeré
szi Kémiai Intézet). Statisztikai adatokkal 
bizonyította, hogy a gyógyszertári analiti
kusok a szükségesnél kevesebb analitikai 
munkát végeznek, beleértve a gyógyszer- 
tárban készített készítmények analitikai és 
stabilitási vizsgálatát is.

Az egyre növekvő jelentőségű ipari 
gyógyszeranalitikával foglalkoztak a kö
vetkező előadások. Érdekes beszámolókat 
hallottunk a különböző radiokromatográ- 
fiás, elsősorban HPLC-s módszerek fel- 
használásáról a metabolit-kutatásban (Ha
zai Eszter, KKKI; Migléczi Katalin, IVAX 
Gyógyszerkutató Intézet). Hazai Eszter a 
könnyen túladagolható paracetamol erősen 
toxikus metabolitját mutatta ki és néhány 
olyan (forgalomban lévő) gyógyszert is
mertetett, amelyek valóban alkalmasak le
hetnek a paracetamol-mérgezés kezelésére. 
Migléczi Katalin pedig egy a központi 
idegrendszerre ható (AMPA-antagonista) 
gyógyszerjelölt hatóanyag metabolizmusát 
követte nagyérzékenységű módszerrel. 
Tisztaság-vizsgálatként bizonyos területe
ken a kitűzött céltól függően a HPLC-nél 
gyorsabb és gazdaságosabb, de kevésbé 
pontos félkvantitatív OPLC (túlnyomásos 
rétegkromatográfia) is használatos, mely
nek a HPLC-módszerrel való összevetését 
is láthattuk különböző szempontok szerint 
Bagócsi Boglárka (Richter Gedeon Rt.) 
előadásában.

A gyógyszeranalitikai adatok statisztikai 
feldolgozásáról a validálás (Drégelyi-Kiss 
Ágota, BME Vegyipari Műveletek Tanszék) 
és a stabilitásvizsgálat (Komka Kinga, BME 
Vegyipari Műveletek Tanszék) tárgykörében 
hallottunk előadást. Ez utóbbinak jelentősé
ge lehet a szükséges stabilitásvizsgálatok 
számának lecsökkentésében.

Egy Egyiptomban honos gyógynövény 
aktív hatóanyagainak azonosításáról szá
molt be Gáti Tamás (MTA Műszaki Anali
tikai Kémiai Kutatócsoport). A vizsgálato
kat különböző NMR-módszerekkel, 
nemzetközi team-munkában végezték.

Biológiailag aktív molekulák rotamer 
populációjának NMR spektroszkópiával 
történő meghatározásával két előadás is 
foglalkozott. N-metil-D-aszparaginsav ro
tamer populációját és protonálódási állan
dóit határozta meg Boros Miklós (SE 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet) H-NMR 
pH-titrálással és potenciometriás különbsé
gi titrálással. Kraszni Márta (SE Gyógy
szerészi Kémiai Intézet) a rotamer populá
ció meghatározását különböző deuterált 
oldószerekben végezte, mely lehetővé teszi
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a rotamer-specifíkus megoszlási hányados 
számítását.

Két előadást hallottunk a biológiai hatá
sú anyagok hasznosulását befolyásoló szár
mazékképzésről. Budai Marianna (SE Bio
fizikai és Sugárbiológiai Intézet) 
morfinszármazékok lipidekbe zárásáról 
számolt be, aminek következtében kedve
zőbb farmakokinetikai tulajdonságok érhe
tők el, és csökkenthetők a nemkívánt 
mellékhatások is. Kis Anita (Chinoin- 
Synthelabo) egy, a radioterapeutikumok 
bevitelére alkalmas 1,3-diaminopropán- 
2-ol-N,N,N’,N’ komplexképző sajátságait 
és különböző fémkomplexeinek stabilitását 
vizsgálta, összehasonlítva azokat a jól is
mert EDTA-komplexek stabilitásával.

Egy új királis származékképző, a naftil- 
etilamin felhasználhatóságát vizsgálta a 
HPLC-területén Baglyas Nikolett (BME 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszék), és 
összehasonlította tulajdonságait a korábban 
ismert és gyakran használt fenil-etilamin- 
nal. Előbbi előnye a jó detektálhatóság és 
az alacsonyabb ár.

Az élelmiszeranalitika területéről is 
több előadó jelentkezett. Földesiné Papp 
Eszter (ELTE, TTK / Richter Gedeon Rt.) 
aflatoxinokat vizsgált kukorica, búza, hal 
stb. mintákban OPLC módszerrel történő 
elválasztás után denzitometriás értékelés
sel. Részletesen ismertette a validálási 
paraméterek számszerű adatait. Gyűrik 
Márta (Nvugat-magyarországi Egyetem 
Élelmiszertudományi Intézet) tejpor oxi
dációs termékeinek gőztér-analízissei tör
ténő SPME-GC-MS vizsgálatáról számolt 
be. Különböző borvidékek fehér és vörös 
borait vizsgálta Csomós Elemér kromato
gráfiás (OPLC, ionkromatográfia, amino- 
savanalízis) technikákkal. A borokban 
kedvező hatást kifejtő szabad aminosava- 
kat, rezveratrolt és polifenolokat, valamint 
a kedvezőtlen hatású biogén aminokat 
vizsgálta és jellemezte mennyiségüket.

Érdekes minta-előkészítési módszerrel 
kapcsolatos kísérletekről számolt be 
Bereczki Annamária (BME Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszék), aki molekulá
ris lenyomatot tartalmazó polimert készített 
a fenitoinnak humán plazmából történő ki
nyerésére. Ez a módszer egy-egy moleku
lára szelektív szilárd fázisú minta-előkészí
tést tesz lehetővé.

A Magyar Magnézium Társaság
(Budapest, 2001. november 14.)

A Magyar Magnézium Társaság a szokásos 
előadói ülését a Magyar Kémikusok Egye
sületének előadói termében tartotta.

Első előadó Loch Jakab professzor volt 
a Debreceni Agrártudományi Egyetemről.

A fenti témakörökön kívül érdekes elő
adások hangzottak el különböző metodi
kákkal kapcsolatban. A molekulaszerkezet 
hatását vizsgálta a gázkromatográfiás vizs
gálatoknál általánosan használt lángionizá
ciós detektor érzékenységére Kállai Mari
ann (BME Általános és Analitikai Kémiai 
Tanszék). A molekulák effektiv szénatom
számának kiszámításával esetleg lehetővé 
válhat standard anyag nélkül, csak számí
tással történő azonosítás bizonyos komplex 
minták komponenseinek esetén. A CD- 
spektroszkópia alkalmazási lehetőségeiről 
kodeinszármazékok vizsgálatánál Szentesi 
Aletta (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) 
beszélt. A nemvizes közegű kapilláris 
elektroforézis előnyeit és felhasználási le
hetőségeit ismertette Mazák Károly (SE 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet) a 
Vinpocetin és származékainak elválasztása 
példáján. Kapilláris zónaelektroforézissel 
kapcsolatos vizsgálatairól számolt be 
Kovács Zsuzsanna (SE Gyógyszerészi Ké
miai Intézet) tropánvázas észterek hidrolí
zisének követésénél. A vizsgálatokat opti
malizálási számítások előzték meg. 
Az IR/Raman spektroszkópiának a planáris 
kromatográfiában való felhasználásával 
kapcsolatos kísérleteiről számolt be Kocsis 
László (MTA Analitikai Kémiai Kutatócso
port, Veszprémi Egyetem). Ez a technika 
alkalmazható az UV/látható fényelnyelés
sel nem rendelkező molekuláknak a kroma
tográfiás réteglapon való detektálására is, a 
belőle nyerhető bőséges spektroszkópiai 
információ birtokában elsősorban ismeret
len szennyezők azonosítására és csúcstisz- 
taság-vizsgálatára érdemes felhasználni.

Mint látható, az előadások a szerves 
analitika igen széles területét ölelték fel. 
Imponáló volt a fiatal előadók felkészültsé
ge, technikai tudása és lelkesedése. Az idő
sebb, tapasztaltabb kollégák a hallgatóság 
soraiból segítőkész hozzászólásaikkal já
rultak hozzá az előadónap sikeréhez.

Az előadóülést Török Ilona, az ülés 
szervezője zárta be. Kiosztotta a részvételt 
igazoló okleveleket és kérte a fiatalokat, 
hogy két év múlva ismét jelentkezzenek a 
rendezvényre, és biztassanak erre másokat 
is, mert lehet, hogy 2003-ban már két napos 
lesz az előadóülés.

Ferencziné Fodor Katalin

előadói ülése

Előadásának címe: A hazai tápanyag
gazdálkodás helyzete és következményei. 
Előadásában ismertette, hogy a növényhez 
és a talajhoz igazított tápanyag biztosítás 
elengedhetetlenül szükséges a nagy és jó
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minőségű terméshozamhoz. Sajnos a ko
rábbi években kötelező 3 évenkénti talaj
elemzést ma már csak kevesen végeztetik 
el. Vizsgálataink szerint a talajok tápanya
gaiból, a korábbi feltöltésnek köszönhető
en, a kálium- és foszfortartalom még nem 
limitáló tényező, de a nitrogén elégtelen 
volta már sok helyen megmutatkozik a ter
méshozamban. A talajelemzés alapján való 
termesztés nyeresége, az ún. „vaktrágyá- 
zással” szemben nemcsak kompenzálja, ha
nem túl is szárnyalja a talaj vizsgálati költ
séget.

A hozzászólók közül megemlítjük Kuti 
Vilmát, aki elsősorban a növényi táplálék
ban fellelhető káros anyagok, úm. nitrát, 
nitrit, nehézfémek (Pb, Cd) okszerű trágyá
zással való befolyásolhatóságáról kérde
zett. Loch professzor válaszában azt hang
súlyozta, hogy a nehézfémszennyezés 
különösen savanyú talajon lehetséges és el
sősorban a zöldségfélékbe jut és kevésbé a 
magvakba. Ezért szükséges a talajsavanyú
ság csökkentése meszezéssel, de még in
kább dolomittal, mert ez utóbbi egyben 
magnéziumtrágya is.

Második előadóként Kiss A. Sándor, a 
Társaság elnöke „A deutérium- és magnézi

umkoncentráció hatása a sejtosztódásra” 
címmel tartott ismertetést. Hangsúlyozta, 
hogy a deutérium a többi izotóppal szemben, 
elsősorban biológiai szempontból „új mikro
elemnek” tekintendő. Erre több példát ho
zott fel, amelyből csak azt emeljük ki, hogy 
a természetes vizű közegben nevelt 
Aspergillus niger tömlősgomba fekete szí
nű, míg a nehézvizes (D20) közegben nőtt 
alabástrom-fehér színű. Ez látványosan iga
zolni látszik az „új mikroelem” feltételezést. 
Előadásában táblázatosán és grafikusan is 
bemutatta, hogy a természetes víz deutéri
umtartalmától (150 ppm D) csak csekély 
mértékben való eltérése (20-300 ppm) gátol
ja a csíranövények növekedését. így ki
mondható, hogy a deutérium-koncentráció
tól függően, esszenciális és egyben toxikus 
mikroelem. Ezt azzal magyarázta, hogy a 
deutérium-koncentrációhoz alkalmazkod
tak. Mindkét eltérő koncentráció esetén a 
gátlás, az áramlásos citométerrel (flow 
cytometry) való vizsgálatok szerint, a sejt- 
osztódási ciklus S fázisában bekövetkező 
csökkent DNS szintézissel függ össze. Amíg 
az egészséges sejtek osztódása 2 hét múlva 
alkalmazkodik a megváltozott deutérium
szinthez és normálisan osztódik, addig a tu-

HUNGAROCOAT 2001 Nemzetközi Festék Konferencia és 
Kiállítás
(Budapest, 2001. november 28-30.)

„ A XXI. század festékei”

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a Fes
tékipari Kutató Kft. közös szervezésében
III. alkalommal került sor Magyarorszá
gon, több mint 90 cég részvételével a fes
tékipari alapanyagok (műgyanták, pigmen
tek, töltőanyagok, adalékok és oldószerek), 
gyártóberendezések, mérőműszerek for
galmazóinak, a korrózióvédelmi-felületvé
delmi eljárások, a fejlesztési ismeretek 
képviselőinek, továbbá az ipari festékek, 
nyomdafestékek és ragasztók előállítóinak 
közös kiállítására. A látogatók létszáma ha
sonlóan alakult, mint két évvel ezelőtt. 21 
országból naponta átlagosan 300-400 fő 
vett részt a rendezvényen. Közülük, a hazai 
közönséget nem számítva, legtöbben 
Ausztriából, Romániából, Csehországból 
és Németországból jöttek.

A kiállítással egy időben a HUN- 
GAROCOAT 2001 Nemzetközi Konferen
cián 22 előadás hangzott el magyar és kül
földi előadók részvételével. Az előadások 
témája 4 csoportba osztható az alábbiak 
szerint:

A festékek formulázási kérdései téma
körön belül az alábbi érdekességek és új

donságok kerültek bemutatásra:
-vizes alapú uretán-akrilát kopolime- 

rek alkalmazása,
-vízzel hígítható epoxi rendszerek 

használata,
-  a poliizocianát szerkezetének hatása a 

poliuretán bevonatok tulajdonságaira,
-  epoxi oligomerek térhálósodásának 

hatása a bevonati tulajdonságokra,
-  akrilát emulzió alapú környezetbarát 

festékek,
-  módosított poliésztergyanta kétkom

ponensű, vízzel hígítható poliuretán 
rendszerekhez,

-  korróziógátló tulajdonságú, titán-di- 
oxid pigment védő hatása,

-  alacsony olajszámú talkumok alkal
mazásának előnyei nagy testanyag 
tartalmú rendszerekben,

-  a jövő anyagai közül a festékipar szá
mára nagy fontosságúak lehetnek az 
ún. „önszerveződő” molekulák, ame
lyek molekuláris ragasztóként mű
ködhetnek a fémfelület és a bevonat 
között. További érdekes irányokat 
nyithat a nanoméretű pigmentek al
kalmazása, amelyekkel a funkcionális 
tulajdonságok (pl. korrózióállóság, 
kopásállóság, optikai) széles skáláját

moros sejtek (pl. dohánytumor) nem tudnak 
alkalmazkodni és 50%-kal is lemaradnak a 
kontrolihoz képest. Magnézium adással nem 
lehetett a csökkentett (20 ppm) deutérium
tartalom miatt bekövetkező sejtosztódás gát
lást kompenzálni, míg a természetes deutéri
umtartalom (150 ppm) esetén fokozta a 
sejtosztódást. Tóth Istvánné kérdésére, hogy 
a tumorgátló hatás csak növényeknél igaz, 
vagy az embernél is fennáll-e, Somlyai 
Gábor azt válaszolta, hogy az Onkológiai 
Intézet vizsgálatai szerint a csökkentett 
deutériumtartalmú víz itatásával kedvező tu
morgátló hatást értek el emberen és állaton 
egyaránt, azaz a jelenség általános biológiai 
érvényességű, ezért ez az állatgyógyászat
ban engedélyezett tumorgátló gyógyszer.

Ezek után az elnök beszámolt a 8. Euró
pai Magnézium Kongresszusról (Zaragoza) 
és a 2. Román Magnézium Szimpóziumról 
(Székelyudvarhely) és a magyarok kiemel
kedő számú és nívójú szerepléséről.

2002. február 3-8. között Venturában 
(Kalifornia) lesz orvosi Magnézium szim
pózium, míg 2002. június 12-14. között 
Jasiban a 3. Román Magnézium Szimpózi
um, nemzetközi részvétellel.

Kiss A. Sándor

állíthatjuk elő. A „Mit nyújthat a 
nanokémia a festékipar számára?” cí
mű előadás rövid betekintést nyújtott 
ezen új területekre.

A festékvizsgálatok területén belül két 
előadó is a reológia témakörét választotta. 
A vizsgálatok témakörében a legnagyobb 
újdonságot a „Vizsgálati minták digitális 
képfeldolgozással történő kiértékelése” cí
mű előadás jelentette. A módszer lényege, 
hogy a felületi hibák kiértékelése digitális, 
számítógépes képfeldolgozás segítségével 
történik, ami nagymértékben megnöveli a 
módszer pontosságát, kiterjeszti a felhasz
nálás területét, ugyanakkor minimálisra 
csökkenti a szubjektív kiértékelési hibákat.

Az alkalmazástechnika és bevonattech
nika témakörben

-  Az UV nyomdafesték technológia
-  Az ökológiailag optimalizált eljárá

sok fémek porlakkozás előtti kezelé
sére

-  Az új bevonat technikai eljárások be
mutatása

című előadások sok érdeklődőt vonzot
tak. Ugyancsak ebben a témában tartott 
előadást az egyik járműgyár képviselője 
„Vizes bázisú festék bevezetésének tapasz
talatai a járműiparban” címmel.

A környezetvédelem új jogszabályi elő
írásai a szakma valamennyi képviselőjét 
érintik. így nem csoda, hogy az ezzel kap
csolatos előadások nagyon sok érdeklődőt
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vonzottak. Az előadások három nagyobb te
rület festékipart érintő kérdéseivel foglalkoz
tak:

-  a Magyarországon gyártott és forgal
mazott épületfestékek forgalomba ho
zatalának engedélyezési eljárása az 
EU csatlakozás szemszögéből,

-  a Kémiai Biztonság kérdései,
-  a szerves oldószer kibocsátásáról szó

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2001. november 30.)

Kuszman János: 
Barangolás a tiocukrok körében

A Bruckner Győző-díj az alapítók szándéka 
szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
szerkezetkutatókat illeti. Az előadó, aki 
2001-ben a díj kitüntetettje volt, „A gyógy
szerkutatás göröngyös útjai” alcímmel tar
tott előadásában jól szemléltette, hogy a 
szintetikus cukorkémia a szerkezetkutatás
sal elválaszthatatlan kapcsolatban van. 
Átfogó képet adott a tiocukor-szintézisek 
lehetőségeiről, a szerkezetvizsgálati mód
szerekről és kitekintést nyújtott a gyógy
szerkémiai vonatkozásokra is. A 6-tio- 
cukrok szintézisére az irodalomban akad 
ugyan példa, de a célul kitűzött tioszep- 
tanozidok nem voltak ismeretesek. A mun
ka gyökerei visszanyúltak a Vargha László 
professzor által 1955-ben előállított citosz- 
tatikumhoz, a Degranolhoz, amelynek ha
tás-szerkezet vizsgálata tette szükségessé 
többek között az l,2:5,6-diepitiomannit elő
állítását. Ennek szerkezet bizonyításához 
azonban más tioanhidro-hexitek előállításá
ra is szükség volt. Ezek szerkezetének bizo
nyítása vezetett egy 1,6-tioanhidro-szorbit 
származékhoz, amelyről kiderült, hogy 
gyomorsavszekréciót gátló hatása van. 
A vegyület S-oxidjának Pummerer-reak- 
ciójával sikerült előállítani az első tioszep- 
tanozid-származékot. Az előadás második 
részében az orálisan antitrombotikus hatású 
tioglikozidokkal foglalkozott. A kísérletek 
előzményének tekinthető, hogy francia ku
tatók előállították a D-5-tioxiloz néhány 
tiopiranozid-származékát és kimutatták bio
lógiai hatásukat. Többek között ez inspirál
ta az előadót különböző kiralitású 6-tioszep- 
tanozidok szintézisére. így került sor 
célszerűen megtervezett és nagy igényes
séggel kivitelezett reakciósorozatokon ke
resztül több tiocukorszármazék előállítására 
a-, illetve (3-anomer formában. Cukorrész
ként D-mannóz, L-idóz, D-galaktóz és D- 
glükóz, aglikonként a tiofenol 4-cian- és
4-nitroszármazéka szerepelt. Sajnos az elő

mkl

ló 10/2001. (IV. 19.) sz. KÖM rende
letnek a festékgyártást és felhaszná
lást érintő szabályozása.

Korunk iparosodott államainak fő jel
szavai: „Javuló életminőséget és tisztább 
környezetet!” E két célkitűzést a HUN- 
GAROCOAT 2001 Konferencia témavá
lasztéka alapján a magyar festékipar is 
zászlajára tűzte.

Olvasóink a HUNGAROCOAT teljes 
programjával megismerkedhetnek, ha meg
nyitják a www.hungarocoat.hu web lapot. 
Az előadások teljes anyaga kapható CD-én. 
További információért az MKE titkárságá
hoz fordulhatnak (1027. Budapest, Fő u. 
68.).

Konrád Györgyné

állított vegyületek többségének biológiai 
hatása elmaradt a várttól és a hatás és a szer
kezet közötti összefüggést nem lehetett 
megállapítani. Kémiai szempontból azon
ban igen figyelemre méltó, hogy a szerzők a 
melléktermékek izolálásával igazolták a ter
mékekhez vezető reakciók feltételezett me
chanizmusát. A kiváló előadás után nem 
annyira kérdések, mint inkább elismerő 
hozzászólások hangzottak el.

Kóczán György: Egy új 
fluoreszcens oxazolonszármazék

A második előadást egy fiatal kutató tartot
ta, aki néhány év óta doktorjelöltként az 
MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
jában folytatja tanulmányait. Az MTA 
Szerves és Biomolekuláris Bizottságának 
kezdeményezésére ezzel az előadással 
lehetővé válik, hogy a fiatal kollégák is be
mutatkozhassanak. A 4-etoximetilén-2-fe- 
nil-5(4H)-oxazolon, amelynek fehérje
származékait a csoportban korábban 
előállították, viszonylag enyhe körülmé
nyek között kiválóan reagál aminove- 
gyületekkel. Ez a megfigyelés adta az ötle
tet analóg reakción alapuló módszer 
kidolgozására, amely aminosavak és pep- 
tidek származékképzésére is alkalmas. An
nak érdekében, hogy a reagens fluoresz
cens tulajdonsággal is rendelkezzék, 
előállították a fenti vegyülettel rokonság
ban álló 4-etoximetilén-2-[l]-naftil-5(4H)- 
oxazolont (naOx-OEt). Megállapították, 
hogy e vegyület -  hasonlóan a 4-etoxi-

metilén-2-fenil-5(4H)-oxazolonhoz -  köz
vetlenül reagál primer és szekunder 
aminokkal. A naOx-OEt aminszármazékai 
intenzív fluoreszcenciát mutatnak, ezért 
vizsgálták a reagens fluoreszcens „riporter” 
molekulaként való alkalmazhatóságát is. 
E vegyületet természetes és nem természe
tes aminosavakkal reagáltatták és sokféle 
származékot állítottak elő. Az aminosav- 
származékok HPLC analízise során két izo
mer volt kimutatható. Ezek aránya válto
zott hőmérsékletemelés vagy oldószercsere 
hatására. NMR spektroszkópiával megálla
pították, hogy a vegyületek több, egymás
sal egyensúlyban levő izomer keverékéből 
állnak. A naOx-OEt peptidek szintézisére 
oldatfázisú és szilárdfázisú kapcsolási re
akciók, valamint mind a Boc-, mind az 
Fmoc-technika is alkalmasnak bizonyult. 
A jelölési reakció gyors, egyszerűen kivite
lezhető, a reagens kompatibilis a szilárdfá
zisú peptidszintézis körülményeivel. Kísér
let történt a naOx-OEt-tel jelzett lizin 
géntechnikaí úton fehérjébe való beépítésé
re is. Összegezésként megállapítható, hogy 
a naOx-OEt reagens alkalmas aminocso- 
portot tartalmazó biomolekulák fluoresz
cens jelzésére. A jelzett származékok stabi
lisak, intenzív fluoreszcenciát mutatnak, a 
spektroszkópiai sajátságok érzékenyen rea
gálnak a jelző molekularész környezetének 
megváltozására. Az előadás után számos 
érdekes szakmai kérdés merült fel, ame
lyekre az előadó kimerítő választ adott.

Mucsi Zoltán

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-termi elő
adások programja olvasható az MTA Kémiai 
Osztály, Szerves és Biomolekuláns Kémiai bi
zottság honlapján a következő web oldalon: 
http://vvvw.kfki.hu/~chcmmfo/osztalv/bizott/bruck- 
ncr/bruckncr.htmll

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért 
Alapítvány tudományos előadóülése
(Szeged, 2002. január 17.)

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támo
gatásáért Alapítvány a SZAB Szerves és 
Gyógyszerkémiai Munkabizottságával kö
zösen a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportjának támogatá

sával tudományos előadóülést tartott. 
Az ülésen főként Ph.D. hallgatók szerepel
tek és az alábbi előadásokat tartották:

1. Magyar Angéla (SZTE Szerves Ké
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miai Tanszék). Gyűrűfelnyitás és 
gyűrűzárás a pregnánvázas vegyüle- 
tek sorában

2. Gyarmati Zsuzsanna (SZTE Gyógy
szerkémiai Intézet és MTA Hetero
ciklusos Kémiai Kutatócsoport): 
Homoadamantánnal kondenzált piri- 
do-pirimidinek előállítása és szerke
zetvizsgálata

3. Gedey Szilvia (SZTE Gyógyszerké
miai Intézet): Az Ugi reakció alkal
mazása aliciklussal kondenzált |3- 
laktám könyvtárak szintézisében

4. Rác Bulcsú (SZTE Szerves Kémiai 
Tanszék): Szilárd savak alkalmazása

szerves kémiai szintézisekben
5. Sutyinszky Mária (SZTE Szerves 

Kémiai Tanszék és MTA Organikus 
Katalízis Kutatócsoport): Nagy 
enantioszelektivitású aszimmetrikus 
szintézis. Etil-benzoilformiát hidro- 
génezése cinkona alkaloiddal módo
sított Pt/Al20 3 katalizátoron

6. Pádár Petra (SZTE Szerves Kémiai 
Tanszék Orvosi Vegytani Intézet): 
Kromatográfiás módszerek kidolgo
zása ösztránvázas vegyületek köré
ben

7. Lehota Tamás (SZTE Orvosi Vegyta
ni Intézet): Funkcionálisan aktív pe-

NEMZETKÖZI ÉS EU HÍREK

netratin analógok tervezése, előállí
tása és biológiai jellemzése 

Az Alapítvány által felkért zsűri az elő
adások után értékelte az elhangzott értékes 
munkákat és Gedey Szilvia III. éves Ph.D. 
hallgató előadását tartotta érdemesnek a 
Sigma-Aldrich Kft. által felajánlott díjra. 
A sikeres előadóülésen, melyet ez évben az 
Alapítvány második alkalommal rendezett 
meg, mintegy negyvenen vettek részt, első
sorban a fiatalabb korosztályból. Az elő
adóülés kötetlen beszélgetéssel zárult, me
lyen a résztvevőket a Medikémia Rt. látta 
vendégül.

Fülöp Ferenc

A  F E C S  K é m ia  é s  K ö r n y e z e t v é d e le m  
D iv íz ió  (D C E n v )  2001. május 5-én tartotta 
ülését Madridban, Spanyolországban. 
A z  ülésen Egyesületünk képviselőjeként 
Rédey Ákos vett részt.

A madridi ülést Allan Astrup Jensen el
nök vezette le. Bevezetőként az elnök meg
köszönte a Spanyol Kémikusok Egyesüle
tének a vendéglátást, és emlékeztette a 
Bizottságot arra, hogy pénzügyi megfonto
lások miatt a teljes körű „Division” össze
jövetelek számát évenkénti egyre csökken
tették, és a „Steering Committee” évente 
még egyszer ülésezik a fontos ügyek meg
tárgyalása céljából. A napirendi pontok jó
váhagyásra kerültek.

1. A FECS végrehajtó bizottságának 
2001. április 2-3-i brüsszeli ülésének 
a jegyzőkönyve kiosztásra került. 
A brüsszeli ülésen javaslat hangzott 
el egy európai „ Union of Chemical 
Societies” létrehozásáról. Allan 
Astrup Jensen véleménye szerint a ja
vaslatot nem szabad a FECS elleni 
akcióként értelmezni. A FECS akció- 
programját az októberi éves általános 
közgyűlésen fogják megvitatni. Véle
ményeket fogalmaztak meg, hogy az 
Európai Bizottság (European Com
mission) esetében nagyobb érdek
érvényesítés lenne lehetséges az 
AllChemE szervezeten keresztül, pél
dául a 6. Keretprogram vonatkozásá
ban. Javasolták, hogy a FECS minden 
második évben szervezzen egy nagy 
konferenciát, 2004-től kezdődően.

2. Az elnök fenntartásainak adott han
got, hogy más FECS-divíziók által 
szervezett konferenciák és rendezvé
nyek esetében a FECS nem szerepel a 
szervezők között.

3. Általánosan elfogadásra került, hogy 
az EU 6. keretprogramján belül a 
környezeti kémia témakörét támogat
ni kell.

4. A tervezett rendezvények ismertetése:
-AllChemE rendezvény a „Fenntart

ható technológiákról", Nürnberg.

-„Kémia, környezet és fenntartható
ság” konferencia, Oroszország 2002. 
március 7.

5. Jelöléseket kémek a tagszervezetek
től a „FECS 2002. évi előadója" 
címre (nemzetközi hírnevű előadó je
lölése). Az előadásra a FECS 8. Ké
mia és környezet konferenciáján 
Athénban kerülne sor.

6. Az elnök felkérte az albizottságok 
vezetőit, hogy az albizottságok mun
kájáról és tervekről a ciprusi (2001. 
október) ülésen számoljanak be.

7. Az első Balti Környezetkémia Szim
pózium (2001. szeptember 26-29., 
Tartu) második körlevele kiosztásra 
került.

8. A közel-keleti kapcsolatra való te
kintettel a tervezett 2002. évi egyip
tomi konferenciát elhalasztották.

9. Figyelmeztetés hangzott el, hogy egy 
csoport „European Environmental 
Chemical Society” jellegű szerveze
tet tervez létrehozni Franciaország
ban „Association of Chemistry and 
Environment" név alatt. Kérték, 
hogy óvatosan járjanak el ezen szer
vezettel kapcsolatosan.

10. Az elnök beszámolt az Environ
mental Science and Pollution 
Research (ESPR) folyóirat szer
kesztőségi munkájáról és egy új 
„Soil and Sediments" c. folyóirat 
indításáról, amely az ESPR „sub- 
joumal”-jának tekinthető.

A  I U P A C  4 1 .  K ö z g y ű lé s e  é s  a 
S z e r v e s k é m ia i  N o m e n k la t ú r a  B iz o t t s á g
[IUPAC (A Kémia és Alkalmazott Kémia 
Nemzetközi Egyesülete)] 2001. június 29. 
és július 4. között tartotta 41. Közgyűlését 
Brisbane-ban, Ausztráliában. A Közgyűlé
sen, valamint az IUPAC Szerveskémiai No
menklatúra Bizottsága (CNOC) ülésein 
Nyitrai József képviselte Egyesületünket.

Mint az már az előző IUPAC General 
Assembly-n kiderült, az ilyen albizottságok 
2001 végével megszűnnek és divíziók ve

szik át szerepüket. A 2000. márciusában 
ideiglenesen létrehozott Committee on 
Chemical Identity and Nomenclature 
Systems (CCINSJ Alán McNaught vezeté
sével javaslatot készített egy új, interdisz
ciplináris divízió létrehozására IUPAC 
Division of Systematic Nomenclature and 
Structure Representation (DSNSR) névvel. 
Ez a CNOC, CNIC (Szervetlen nomenkla
túra) és még két bizottság a JCBN, vala
mint az IDCNS feladatkörét is átveszi. Pro
jektekkel lehet pályázni, mint arról majd a 
későbbiekben szó lesz.

A CNOC június 30-án, július 1-én és 
2-án ülésezett. Az első napon számba vet
ték az előző ülés óta megjelent publikáció
kat (R. B. Fox, W. H. Powell: Nomenclature 
of Organic Compounds, 2nd Edition, 
Oxford University Press, ISBN 
0-8412-3648-8, D. Hellwinkel: Systematic 
Nomenclature of Organic Chemistry, 
Springer Verlag, ISBN 3-540-41138-0). 
A CNOC elnöke, Henri Favre bejelentette, 
hogy elkészült az ún. P-Names dokumen
tum, ami több éves munka eredménye és 
„public review-ra” benyújtható. Ha ez a 
procedúra 2001 végéig befejeződik, akkor 
ez, mint CNOC-dokumentum fog megje
lenni. Ha nem, akkor Warren Powelle 1 pro
jektet nyújtanak be a véglegesítésre a 
DSNSR-hez. A másik téma a felkészülés a 
CMC-vel tartandó együttes ülésre. Készü
lőben van egy új „Red Book", ami vala
mennyi „szervetlen” vegyület nevét egysé
gesen a koordinációs és additív 
nomenklatúra szabályai szerint képzi. így a 
triviális nevű szervetlen savak, köztük a 
foszforsav, foszforossav difoszforsav, tri- 
foszforsav stb. nevei is megváltoznak úgy, 
hogy az „acid”, sav szó is hiányzik belőle. 
Például a trifoszforsav javasolt neve 1,7-di- 
hydrido-2,4,6-trihydroxido-2,4,6-tris(oxi- 
do)-l,3,5,7-tetraoxy-2,4,6-triphosphy-[7]- 
catena lenne, mint egy héttagú lánc 
szubsztituált származéka. Tekintettel a 
szerves nevekre, ahol még a P-Names do
kumentum is a triviális nevű szervetlen sa
vak származékaiként tárgyalja pl. a megfe
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lelő észtereket és ezekkel a nevekkel adta 
meg a prioritási sorrendjüket.

A második napon a CNIC-vel tartott 
együttes ülésen nem közeledtek az állás
pontok, csupán abban jutottak egyezségre, 
hogy mihelyt szénatom van a molekulában, 
a szerves nevezéktan szabályai szerint kell 
elnevezni a kérdéses molekulát. A P-Na- 
mes dokumentum és a készülő „Red Book " 
a megfelelő helyeken utalni fog a másik do
kumentum érintett fejezeteire. Nem tudták 
kölcsönösen elfogadtatni egymás állás
pontját, már csak azért sem, mert mindkét 
szabályzat annyira előrehaladott állapotban 
van, hogy a legcsekélyebb változtatás is in- 
konzisztenssé tenné az abban leszögezett 
szabályokat. A CNIC titkára felsorolt né
hány vegyületet, amelynek a neve különbö
zik a szerves P-Names dokumentumban az 
általuk előkészületben lévő P-nevektől. 
A CNOC bizottság tagjai élénken tiltakoz
tak az InH3 alapvegyület tervezett „indi- 
gane” elnevezése ellen, és az „indane vagy 
indiáné” nevet javasolták. A hidroxilamin- 
ra tervezett „azanol” nevet is elvetették, 
mert a vegyület nem alkohol. A hidrazin —» 
diazán cserét is elutasították ugyanazon ok
ból, amiért az aminoknál az ammónia -» 
azán változtatást, mivel ezeknek az alapve- 
gyületeknek számos szerves származékát 
nem tudnák ezen az alapon elnevezni. 
Ugyancsak kitartottak amellett, hogy a 
heterociklusoknál a Hantzsch-Widman ne
vek preferáltak a helyettesítéses nevekkel 
szemben.

A második nap estéjén került sor a 
IUPAC elnökének beszédére, a IUPAC- 
díjak kiosztására és a hivatalos fogadásra. 
A Berlinben beharangozott és 2002-től 
életbe lépő projekt-orientált IUPAC-politi- 
ka képviselőnk véleménye szerint jelentő
sen szűkíteni fogja a szervezetben dolgozó 
szakemberek nemzetközi jellegét.

A harmadik munkanap a második nap 
délutánján félbehagyott Stereochemistry, 
Section E vitájának folytatásával telt. Meg
állapították, hogy a dokumentum nincs ab
ban a stádiumban, hogy az ülésen minden 
hiányosságra fény derüljön és az év végéig 
még a public review utáni javításokra is sor 
kerüljön. Ennek megfelelően a CNOC ke
retében már előkészített alábbi dokumentu
mok befejezésére nyújtanak be projektja
vaslatot:

-  a P-Names dokumentum public 
review utáni javítása (esetleges),

-  a Fullerenes dokumentum public 
review utáni javítása,

-  a Phane Part II. dokumentum befeje
zése,

- a  Stereochemistry, Section £  doku
mentum véglegesítése és a public 
review utáni javítása.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Közgyűlését 2001. június 25-én 
rendezték meg Nümbergben a 3. Európai 
Vegyészmérnök Kongresszushoz (3rd Eu
ropean Congress of Chemical Engineering)

mkl

kapcsolódóan. Ezen az MKE képviseleté
ben Lakatos Béla vett részt. A fontosabb 
napirendi pontok a következők voltak:

• Az EFCE elnöke, K.R. Westerterp 
professzor tartotta meg az elnöki beszámo
lót az EFCE általános tevékenységéről, 
amit K. Elgetti professzornak, az ügyveze
tő elnökhelyettesnek a beszámolója köve
tett a szervezet pénzügyi tevékenységéről 
és helyzetéről. Elhangzott, hogy még ebben 
az évben megalakul a World Chemical 
Engineering Council (WCEC), amelynek 
titkársága Európában, Németországban 
lesz, míg elnökét az Egyesült Államokból 
jelölik. Várhatóan a világ vegyészmérnök- 
közösségének mintegy 25-30 magasan ér
tékelt személyisége lesz a Tanács tagja.

• A Közgyűlés a 2002-2003. időszakra 
J-C. Charpentier professzort (Lyon) vá
lasztotta meg az EFCE elnökének, míg az 
ügyvezető elnökhelyettes tisztére R. Nomen 
professzor (Barcelona) kapott megbízatást. 
Ezt követően közgyűlés megválasztotta a 
Végrehajtó Bizottságot is. (Sajnálattal kell 
megjegyeznünk, hogy Marton Gyula man
dátumának lejártával szerettük volna 
Fonyó Zsolt személyében biztosítani jelen
létünket a Végrehajtó Bizottságban, de va
lószínűleg a nevezés késedelmes postázása 
miatt jelöltünket még csak szavazásra sem 
bocsátották.)

• A Végrehajtó Bizottság előzetes ja
vaslatáról a Science Advisory Committee 
(SAC) szervezetének megváltoztatását ille
tően, ti. hogy ezen bizottság munkáját a to
vábbiakban a munkabizottságok elnökei 
lássák el, vita alakult ki. A kérdés további 
vizsgálatát a Közgyűlés a Végrehajtó Bi
zottság következő ülésére utalta.

• A Közgyűlés elismerését fejezte ki a 
3. Európai Vegyészmérnök Kongresszus 
(Nürnberg, 2001. június 26-28.) németor
szági Szervező Bizottságának a kongresz- 
szus nagyszerű előkészítéséért és szervezé
si munkájáért. Ennek programjába a 
Tudományos Bizottság 740 orális és posz
ter-előadást fogadott el, és mintegy 1 600 
résztvevő jelezte részvételét.

• A spanyol kollégák ismertették a
2003-ban Granadában (Spanyolország) 
megtartandó 4. Európai Vegyészmérnök 
Kongresszus előkészületeit. Ugyanakkor az 
is elhangzott, hogy az 5. Európai Vegyész- 
mérnök Kongresszust 2005-ben a 7. Ve
gyészmérnök Világkongresszussal (7,h 
World Congress of Chemical Engineering) 
egy időben, a skóciai Glasgowban rendezik 
meg.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövet
sége (FECS) Fémorganikuskémiai 
Divíziója (DOC) 2001. szeptember 2-7. 
között Gdanskban, Lengyelországban ren
dezte meg a XIVth FECHEM Conference 
on Organometallic Chemistry-t, amelynek 
keretében szeptember 5-én tartották meg a 
Divízió 21. tanácskozását. A rendezvénye
ken Egyesületünk képviseletében Heil 
Bálint vett részt.

A Divízió értekezletén vitát váltott ki a
2000-ben Rimini-ben felvetett nagy euró
pai FECS kémiakonferencia ügye, amely
nek megítélése korántsem egységes. 
A DOC úgy döntött, hogy továbbra is meg
szervezi szakmai konferenciáit: 2003. au
gusztus 9-14. között Zürich-ben, Svájcban 
a XVth FECS Conference on Organo
metallic Chemistry-t, majd nagy vita és sza
vazás után, 3 szavazatkülönbséggel Ma
gyarországnak ítélték meg -  Ausztria 
ellenében -  a 2005. évi konferencia meg- 
rendezési jogát. A Divízió új elnököt vá
lasztott E. P. Kündig svájci professzor sze
mélyében, az eddigi elnököt, Pasynkiewicz 
professzort pedig képviselőnk javaslatára 
megválasztották a Divízió örökös tisztelet
beli elnökévé.

A Konferenciának 200 résztvevője volt 
a világ minden tájáról, ami kissé kevesebb 
a korábbiak átlagánál, viszont kedvezően 
hatott a szakmai színvonalra. Az előadások 
technikai színvonala is egyre javul: gyako
riak az ún. „powerpoint” technikával vetí
tett előadások. Képviselőnk veszprémi cso
portja is kapott lehetőséget egy előadás 
megtartására, aminek dr. Benedek Csilla, 
egykori PhD hallgatója kitűnő angolsággal 
és nagy érdeklődés mellett tett eleget.

A konferencián egyúttal megünnepelték 
a FECS/DOC megalakulásának 25. évfor
dulóját. Jól jelzi a fejlődést, hogy kezdet
ben 14 taggal alakult a Munkabizottság, 
amely jelenleg 24 országból 30 európai ké
mikus szervezetet tömörítő Divízióvá ala
kult át.

A Nemzetközi Zsiradékkutatási Társa
ság (ISF) Berlinben, Németországban tar
totta 24. Világkongresszusát és Világkiállí
tását 2001. szeptember 16-20. között a 
Német Zsiradéktudományi Társaság 
(DGF) és a Lipidek Tudománya és Techno
lógiája Európai Szövetség (EFL) rendezé
sében. A rendezvényen 43 ország 500 kül
dötte vett részt, a kiállításon pedig 20 cég 
képviseltette magát. Egyesületünket 
Hangay György képviselte.

Tudományos szempontból rendkívül 
aktív volt a Kongresszus: 180 publikáció -  
58 szóbeli és 122 poszter -  volt műsoron. 
Az előadások két párhuzamos szekcióban 
hangzottak el, összesen 10 témakörben, 
amelyek a következők voltak:

-  régi és új erőforrások,
-  az oleokémiai és -technológiai alkal

mazás,
-  a lipid biotudományok és genomok,
-  a biotechnológia és a biotranszformá

ció,
-  a gyártás és a tervezés,
-  haladás az analitikai módszerek 

sztenderdizálásában,
-  a humán táplálkozás és az egészség,
-  a detergensek és a személyi ápolási 

termékek,
-  az olívaolaj,
- az állatok etetési és hizlalási technoló

giája.
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Hangay György poszterének magyar cí
me: „A kalendulaolaj-kivonatot tartalmazó 
gyógyszer- és kozmetikai készítmények ku
tatása, különös tekintettel az alkalmazott 
detergensekre ” volt.

Képviselőnk a magyar küldöttség többi 
tagjával -  Kővári Katalin (Cereol) és 
Peredi József (Szent István Egyetem) -  
együtt az MKE és a MÉTE nevében igény- 
bejelentést tett az egyik soron következő 
ISF Kongresszus megrendezésére (2005, 
vagy 2007).

Hangay György felvette a kapcsolatot 
az Amerikai Olajkémiai Társasággal 
(AOCS), amelynek tagja és ügyvivője a 
MKE-nél, valamint szakmai konzultációt 
folytatott a kollégákkal saját szakterületén 
(gyógyszer és kozmetika).

A Kongresszuson publikált gazdag 
anyag témái közül a zsírsavak egészségügyi 
vonatkozásai, a genomok feltárása, a gene
tikai beavatkozások és az újforráslehetősé
gek, vagy pl. a „biodízel” téma más tudo
mányágak és a társadalmi fejlődés 
szempontjából is jelentősnek mondhatók.

A Nemzetközi Magnézium Társaság 
(SDRM, Párizs) égisze alatt a Spanyol 
Magnézium Társaság rendezte meg 
Zaragoza-ban, Spanyolországban 2001. 
szeptember 19-23. között a 7. Európai 
Magnézium Kongresszust, amelynek tudo
mányos programja a magnéziumkutatás 
növény, állat és főleg humán vonatkozású 
újabb eredményeinek bemutatása, megvita
tása volt.

Egyesületünk képviseletében Kiss A. 
Sándor a Magyar Magnézium Társaság el
nöke vett részt a Kongresszus munkájában, 
ahol mint szekcióelnök és mint 3 dolgozat 
bemutatója szerepelt.

A magyar, növényi vonatkozású előadá
sok élénk érdeklődést váltottak ki a Kong
resszus 80%-ban humán témájú előadásai 
között (hallgatottságuk 70%-os volt, ami 
maximumnak tekinthető.)

A Kongresszuson összesen 40 előadást

és 34 posztert mutattak be; ez nagyon ala
csony szám összehasonlítva az 1998-ban 
Budapesten megrendezett 6. Európai 
Magnézium Kongresszussal, ahol 80 elő
adás és 160 poszter volt. (Feltételezett ok, 
hogy ez évben az USA-ban már rendeztek 
hasonló konferenciát.)

Az Európai Kémikusegyesületek Szövet
sége (FECS) 2001. október 10-12. között 
tartotta a Divíziók és Munkabizottságok el
nökeinek ülését, a Végrehajtó Bizottság 
(Executive Committee) ülését, valamint 
Közgyűlését (General Assembly) Porto-ban, 
Portugáliában. Egyesületünk képviseleté
ben Náray-Szabó Gábor, aki a Komputeres 
Kémia Munkabizottság elnökeként tagja a 
VB-nek, Antal Istvánná, a FECS egyik főtit
kára, valamint Kálmán Alajos a Magyar Ké
mikusok Egyesülete szavazati jogú képvise
lője a Közgyűlésen vett részt az üléseken. 

Az ülések főbb határozatai a következők: 
-felállással adóztak a 2001. szeptem

ber 11-i amerikai terrortámadás áldo
zatainak, elfogadták az Amerikai Ké
mikusok Egyesülete (ÁCS) részére 
elküldendő részvétnyilvánító levelet; 

-elfogadták a Rimini-ben, Olaszor
szágban 2000. október 5-én tartott 
„Elnökök ülése”, és a 6-i Közgyűlés, 
valamint a 2001. április 2-3-án Brüsz- 
szelben tartott Executive Committee 
ülés jegyzőkönyveit;

-  elfogadták a FECS tagegyesületei és a
Közgyűlés részére készített „Action 
Plán -  Enhancing the Visibility of 
FECS” című dokumentumot;

-  a FECS-díjat (FECS Award) ajelöltek 
közül (Dávid Bricknell -  Európai 
Vegyipari Tanács -  CEFIC, Hendrik 
Deelstra -  FECS/Kémiatörténeti 
Munkabizottság elnöke, Michael 
Gagan -  FECS/Kémiaoktatás Divízió 
(DCEd) elnöke, Tóm Inch -  FECS fő
titkár, majd végrehajtó bizottsági tag, 
Úri Zoller -  FECS/Kémiaoktatás Di
vízió és FECS/Kémia és Környezet

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Patrick Chocat: A Chinoin új fejlődési szakasza
Hermecz István -  Héja Gergely -  Simon Kálmán -  Szatmári István -  Török 

Zoltán -  Juhász Hedvig -  Arányi Péter: A Chinoin szerepe a Sanoft- 
Synthelabo preklinikai fejleszetési programjában

Kállay Tamás: A Chinoin ipari kémiai aktivitásának megújulása (átren
deződése)

Odor Erzsébet: Versengő célok; győzzön a környezetvédelem
Regényi Péter -  Porcsalmy László: Új kutató és fejlesztő laborépület 

létesítése
Szeverényi Zoltán -  Vajda Ervin -  Kardos Zsuzsanna -  Szabó Tibor: Újabb 

kihívások gyógyszerhatóanyagok gyártása, m inőségellenőrzése és 
minőségbiztosítása előtt

Bátori S. -Kapui Z. -  Arányi P : Csúcstechnikák a Chinoin eredeti 
kutatásában

Divízió tagja és ez utóbbi „Környezet
kémiai Oktatás” albizottságának elnö
ke) Dávid Bricknellnek ítélték oda, aki 
az AllhemE (Kémiatudományok és 
-technológiák Szövetsége) megalapí
tójaként 10 éven keresztül szervezte 
az európai kooperációt a kémia terüle
tén, és támogatta a FECS/ECCC-t, 
hogy tanácsadói, vitapartneri és képvi
selői szinten kapcsolódhasson az euró
pai szervezetek munkájába;

-  a Végrehajtó Bizottságban megürese
dő 4 helyre az öt jelölt közül (Haim 
Cohen -  Izraeli Kémikusok Egyesüle
te, Nikos Katsaros -  Görög Kémiku
sok Szövetsége, Marta Salisova -  
Szlovák Kémikusok Egyesülete, 
Agneta Sjorgen -  Svéd Kémikusok 
Egyesülete, Domenico Spinelli -  
Olasz Kémikusok Egyesülete) a kö
vetkezőket választották meg: Nikos 
Katsaros, Marta Salisova, Agneta 
Sjorgen, Domenico Spinelli;

-  a FECS elnökjelöltjének (President 
Eled) megválasztották Náray-Szabó 
Gábori.;

-  a FECS tagegyesületeinek sorába fel
vették a Szerb Kémikusok Egyesületét;

-  ellenvetés nélkül tudomásul vették a 
javaslatot, hogy ezentúl a divízi- 
ók/munkabizottságok által szervezett 
konferenciák címében szerepeltessék 
a „FECS” megjelölést;

-  egyetértettek abban, hogy ha egy tag
egyesület által delegált képviselővel 
több, mint két évig nem tudnak kap
csolatot teremteni, úgy a divizi- 
ók/munkabizottságok keressék meg 
az egyesületet az együttműködés újra
élesztésére;

-négy  munkacsoportot hoztak létre a 
következő témakörökben:

• Európai vegyészek adatbázisának 
megtervezése,

• Európai Kémiai Konferencia meg
szervezése,

• FECS Executive Committee szerepé
nek és összetételének meghatározása,

• AllChemE és a FECS kapcsolatának 
újragondolása;

-  megszavazták a FECS Szponzorálást 
a következő konferenciáknak:

• l st Central European Conference 
„ Chemistry towards Biology ", Porto
roz, Szlovénia, 2002. szeptember 
8- 12.

• 8,h FECS Conference „ Chemistry fór 
a Sustaining World", Athén, Görög
ország, 2002. augusztus 31 -  szep
tember 4.

• XVth FECS Conference on 
Organometallic Chemistry, Zürich, 
Svájc, 2003. augusztus 9-14.

A FECS következő közgyűlése 2002. 
október 9-11 -én lesz Zamoysky Rydzyna- 
ban, Lengyelországban.

A. I.-né
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S zem le .. .S zem le .. .S jevn te...
Fenol benzolból egy lépésben: 

új eljárások

Japán kutatók új eljárást dolgoztak ki, 
amellyel benzolt egy lépésben fenollá lehet 
alakítani. Az aromás gyűrűt gázfázisban, 
egy platinafémmel aktivált porózus alfa
alumínium oxid csőből álló reaktorban oxi
génnel és hidrogénnel 250°C hőmérsékle
ten hidroxilezik. A szelektivitás kis 
konverziónál (3%) 90%, nagyobb konver
ziónál (10-15%) 80%. Melléktermékek 
csak nyomokban keletkeznek.

Egylépéses eljárást dolgoztak ki a 
Boreskovró\ elnevezett katalízis intézet és a 
Solutia kutatói is. Az Alphax elnevezésű 
eljárás ipari megvalósítását az USA-beli 
Pensacola-ban tervezték, azonban a kedve
zőtlen piaci helyzet miatt egyelőre felfüg
gesztették. (Forrás: European Chemical 
News, 14-20 January 2002,p. 23)

A környezetszennyezők fizetnek

Az előkészítés alatt álló EU felelősségi di
rektíva lehetővé fogja tenni, hogy polgári 
társaságok, vagy nem-kormányzati intéz
mények (ún. NGO-k) a hatóságokat köte
lezhessék, hogy intézkedjenek, hogy az ipa
ri környezetszennyezők az általuk okozott 
károkat helyreállítsák. Az Európai Bizott
ság szóvivője szerint az új direktívának az a 
célja, hogy egyrészt megakadályozza a kör
nyezeti károk keletkezését, és kötelezővé 
tegye azok helyreállítását, másrészt, hogy a 
„környezeti károkozó fizessen” (angolul: 
’polluter pays’) elvet szigorúan betartassa.

A Bizottság a direktíva tervezetét 2002. 
január végén elfogadta és március elején a 
Környezeti Tanács elé terjesztette. Várható, 
hogy az új direktíva két-három év múlva 
életbe lép és az EU tagállamok ettől számí
tott két éven belül kötelesek az énnek meg
felelő nemzeti törvényeket meghozni. 
(Forrás: European Chemical News, 28 
January-3 February 2002, p.6)

Szigorúbb követelmények mű
anyagadalékokkal szemben

A műanyagok tulajdonságainak kialakítá
sában az adalékanyagok hatása játsza a leg
jelentősebb szerepet. A legfontosabb adalé
kok: az antioxidánsok, az antisztatikus 
hatású anyagok, a hő- és fénystabilizátorok, 
a láng-retardánsok, a kenőanyagok, a lágyí
tószerek és az ütésállóságot javító hatású 
anyagok.

2000-ben a legtöbb adalékanyagot a kö
vetkező polimerekhez használták fel:

73%-át PVC-hez, 10%-át poliolefinekbe, 
5%-át sztirol-alapanyagú polimerekhez, 
15%-át „engineering” műanyagok és hőre 
szilárduló műanyagok előállítására.

2001 szeptemberében az EU Parlament 
javasolta, hogy a brómtartalmú lángre- 
tardánsok (penta-, okta- és deka-BDE) 
használatát teljesen tiltsák meg, főleg azért, 
mert égésük közben dioxintartalmú anya
gok keletkeznek. Helyettesítésükre égéskor 
dioxinokat nem termelő, vagy szervetlen 
adalékok vannak elteijedőben.

Ivóvíz-vezeték készítésére a használt 
PVC-ből az ólomtartalmú adalékokat azért 
kell kiküszöbölni, mert az EU Bizottság ja
vasolta az ivóvíz maximális ólomtartalmá
nak a jelenlegi 50 mg/liter-ről 2003-ra 
25 mg/liter-re, 2013-ra pedig 10 mg/liter-re 
való csökkentését; ezt ólomtartalmú adalé
kokat tartalmazó PVC-vel nem lehet elérni. 
Az ólomtartalmú hőstabilizátorokar szer
ves ónvegyületekkel és szervetlen anyago
kat (kalcium, cink) tartalmazó adalékokkal 
lehet helyettesíteni.

Noha a legnagyobb volumenben hasz
nált ftaláttípusú lágyítószerek egészségi ár- 
talmasságát illetően egyelőre megoszlanak 
a vélemények, a lehetséges helyettesítő 
anyagok kutatása folyik. (Forrás: Euro
pean Chemical News, 228 January- 
3February 2002, pp.16-19)

A nagy tüzelőberendezésekre 
vonatkozó EU direktíva szigorítása

Az EU intézmények 2001. augusztus 2-án 
jóváhagyták a nagy tüzelőberendezések 
emisszióit korlátozó (Large Combustion 
Plánt) 88/609/EEC direktíva legújabb vál
tozatát. Az új direktíva egyebek között any- 
nyiban tér el az elődjeitől, hogy előírja, 
hogy minden 1987. július 1. előtt épített 
nagy tüzelőberendezés köteles ugyanazok
nak az előírásoknak megfelelni, mint az új 
üzemek, amelyeknek viszont még szigo
rúbb előírásoknak kell megfelelniük, mint 
azt a direktíva korábbiakban megkövetelte.

A cikk az S02, NOx és poremissziókra 
vonatkozó konkrét határértékeket a termi
kus kapacitás függvényében elemzi, figye
lembe véve azt, hogy egy már meglévő 
rendszerben egy új üzem a már meglévő 
üzemek termikus kapacitását milyen mér
tékben növeli.

Az európai olajfinomítók szempontjá
ból az új direktíva legjelentősebb hatása az, 
hogy jelentősen korlátozza a nehéz maradé
kok finomítói alkalmazási lehetőségeit. 
Az NOx-, SO-,- és poremisszió határértéke
inek betartásához költséges berendezések

mkl

szükségesek, noha ezek csak 2%-nál kisebb 
mértékben járulnak hozzá az európai össz- 
kibocsátáshoz. (Forrás: Concawe Review, 
Vol. 10, No. 2 October 2001, pp. 8-12)

Függőben a PVC jövője

Közismert, hogy különböző környezetvédő 
csoportok évek óta a PVC egészségi ártal
mait hangsúlyozzák, és hogy a PVC ipar 
önként vállalta, hogy pl. a kadmiumtar- 
talmú stabilizátorok felhasználását 2005-ig 
15%-kal, 2010-ig 50%-kal csökkenteni 
fogja és 2015-ben teljesen megszünteti.

Az EU Parlament határozatot (Deci- 
sion) fogadott el, hogy amely szerint a PVC 
helyettesítési lehetőségeinek, gyártási eljá
rásainak, a kadmium- és ólomtartalmú sta- 
bilizátorainak, a italát lágyítóknak és a 
gyártási hulladékoknak és néhány más 
szempont szabályozását fontosnak tartja és 
az EU Bizottságnak (Commission) javasol
ta, hogy megfelelő direktívával tiltsa meg a 
kadmium- és ólomtartalmú stabilizátorokat 
tartalmazó PVC használatát, tiltsa meg a 
PVC importját azokból az országokból, 
amelyek ezeknek a stabilizátoroknak a 
használatát nem szüntették be, vizsgálja 
meg, hogy miképpen lehetne a ftalátok al
kalmazását csökkenteni és tiltsa meg a 
PVC építészeti alkalmazását, különösen a 
fokozottan tűzveszélyes helyeken.

A lakosság PVC-ellenessége és a PVC- 
ipar érdeke közötti ellentét miatt egy ilyen 
direktíva gyors létrejövetele nem várható. 
(Forrás: European Chemical News,29 Jan
uary-3 February 2002, p. 20)

Zsíralkoholok előállítása szuper-
kritikus hidrogénezéssel

A svéd Harröd Research AB (Göteborg) 
alapvetően új eljárást dolgozott ki, amellyel 
zsírsav-metilészterek hidrogénezésének re
akciósebességét a hagyományos eljárások
hoz képest kb. 100-szorosra lehet növelni. 
A nagy reakciósebességet azáltal érik el, 
hogy a hidrogénezést hozzáadott propán je
lenlétében kialakult szuperkritikus állapot
ban, homogén fázisban hajtják végre. így a 
hidrogénezést a hagyományos eljárások 
mintegy 'A óra tartózkodási idejével szem
ben néhány másodperc alatt tartózkodási 
idő alatt lehet végrehajtani. Az új eljárás to
vábbi előnye, hogy egy ilyen üzem beruhá
zási költsége csak negyedakkora, mint egy 
hagyományos üzemé. (Forrás: Chemical 
Engineering, December 2001, p. 17)

___  S.P.
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Vegyipari műveleti praktikum
Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Ellenáramú keverő-ülepítő extraktor vizsgálata és méretezése
SIMÁNDI BÉLA’

Bevezetés

A folyadék-folyadék extrakció széles területen (gyógy
szeripar, hidroraetallurgia, petrolkémia, és vegyipari ter
mékek előállítása) alkalmazott, nagyipari elválasztó műve
let [1-6]. Az ércek feltárása szilárd-folyadék extrakcióval, 
majd az anyalúgból a fémek kivonása folyadék-folyadék 
extrakcióval a 70-es évektől kezdődően vált nagyipari el
járássá. A környezetvédelem területén az extrakció külö
nösen alkalmas szerves, mérgező anyagok híg vizes olda
tának feldolgozására.

A folyamatos működésű extraktorokat három fő cso
portba sorolhatjuk: keverő-ülepítő egységekből álló készü
lékek, centrifugális extraktorok, és ellenáramú oszlopok. 
Nagy mennyiségű anyag feldolgozásához, vagy ha az elvá
lasztáshoz sok egyensúlyi fokozat (elméleti lépcső) szük
séges, a keverő-ülepítő extraktor az alkalmas készülék. 
Ez a készülék laboratóriumi kísérletek alapján egyszerűen 
és kockázatmentesen tervezhető. Munkánkban a keverő
ülepítő extraktor méretezését is ismertetjük.

A folyadék-folyadék extrakcióban két nem elegyedő 
folyadék (rendszerint egy vizes és egy szerves oldószeres 
fázis) között történik anyagátadás. Egyszerű három kom- 
ponensű rendszerre a Nemst-féle megoszlási hányados (k) 
definíciója:

k= y /x  ( 1)

aholy és x  a megoszló anyag egyensúlyi koncentrációja az 
extraktumban, ill. a raffinátumban. A folyamatos művelet 
másik fontos jellemzője a két nem elegyedő fázis áramá
nak aránya (f):

f  = V j V R (2)

ahol V térfogatáram. Az E  és R indexek az extraktumra ill. 
a raffinátumra vonatkoznak.

Az előírt kinyeréshez szükséges egyensúlyi lépcsők 
száma analitikusan ill. grafikusan határozható meg [1-3, 
5]. Háromnál több komponenst tartalmazó rendszerek 
mérlegegyenletei csak számítógéppel oldhatók meg [3,5].

A keverő-ülepítő extraktor működése

A készülék mechanikus keverővei ellátott keverőtartályból 
és a hozzá kapcsolódó ülepítő edényből álló egységekből 
épül fel. A két fázis a gravitáció hatására áramlik keresztül

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek 
Tanszék, Budapest

a készüléken. A laboratóriumi extraktor egy lépcsőjének 
vázlatát az 1. ábra mutatja. A keverő tartály alján lép be a 
nehezebb fajsúlyú, ún. nehéz fázis, felső részén a kisebb 
fajsúlyú, ún. könnyű fázis. A fázisokat felső szívású cent- 
rifugálkeverő keveri össze. A keverőtartályban az intenzív 
keveredés hatására finom emulzió keletkezik.

I ]> könnyű fázis CZ> emulzió nehéz fázis

1. ábra. Az extraktor egy lépcsőjének vázlatos rajza

Amennyire csak lehetséges, az emulzió legyen közelí
tőleg homogén, különben a felső rész nem lesz eléggé 
emulzifikált, és ez megakadályozza a könnyebb fázis 
áramlását. A többfokozatú extraktor még akkor is nagy 
biztonsággal működőképes, ha a két fázis áramának a vi
szonya nagyon különbözik az egységtől (pl. /  > 5 vagy 
/ <  1/5).

A keverő-ülepítő extraktor hatásfoka független a feldol
gozandó anyag tulajdonságaitól. Elegendő tartózkodási 
idő esetén a készülék minden egyes lépcsőjében beáll az 
egyensúly, azaz mindegyik lépcső 1 elméleti fokozatnak 
felel meg. Tehát, ha számítással meghatározzuk, hogy az 
extrakciós feladat végrehajtásához hány elméleti fokozat 
szükséges, akkor ugyanannyi lépcsőből kell álljon a beren
dezés is.

Az anyaoldatban maradó extrahálandó anyag mennyi
sége (veszteség) tetszőlegesen kis értékre csökkenthető az 
extraktor lépcsőszámának növelésével, ami egyszerűen 
megvalósítható további egységek hozzákapcsolásával. 
A készüléktípus további előnye, hogy kevés szilárd szeny- 
nyező anyag a működését nem zavarja, üzemzavar miatti 
leállás után könnyen indítható és mindegyik keverőtartály



bán beállítható az optimális keverő fordulatszám. A keve- 
rő-ülepitő extraktor laboratóriumi félüzemi kísérletek 
alapján biztonságosan tervezhető.

Hátránya az oszlopokkal szemben, hogy nagy a hely
igénye, nagy a készülékben lévő oldószer térfogata és vi
szonylag jelentős az energiaigénye.

A laboratóriumi készülék leírása és mérési útmutató

A 1. ábrán látható, 280 cm3 térfogatú üvegedényekből 
több lépcsőből álló rendszer építhető. A készülékbe az el
lenáramú üzemeltetés mellett az elválasztandó komponen
seket valamelyik közbülső egységbe is beadagolhatjuk 
(középadagolásos extrakció). Az edényeket feltöltjük a két 
folyadékkal ügyelve arra, hogy a nehéz fázis nívója minde
nütt az emulzió átvezető cső alatt legyen. Az adagolás 
megindítása után ötpercenként mintát veszünk az elfolyó 
extraktumból és megmérjük a megoszló anyag koncentrá
cióját. Ha az extraktum koncentrációja már nem változik, 
az extraktorból távozó folyadékok mennyiségének méré
sére szedőt cserélünk. Mérjük a 30 perc alatt, az extraktor
ból a lemért szedőkbe kifolyt raffinátum és extraktum tö
megét és a belépő folyadékok tömeg- vagy térfogatáramát. 
A mérés jóságát az anyagmérleg és a komponensmérleg 
hibájának kiszámításával ellenőrizzük.

Teljes anyagmérleg

f y n p R  ~ ^ V e P e ' ) ^  ~  m R m E ^

VR és VE és a betáplált anyaoldat ill. oldószer térfogatára
ma (cm3/min),

pR és pE a betáplált anyaoldat ill. oldószer sűrűsége 
(g/cm3),

At idő (min),
mR és mE a készülékből távozó raffinátum, ill. extraktum 

mennyisége (g).

A megoszló komponens anyagmérlege

™ Rx Q= m Ey , + m Rx n (4)

x0 a betáplált anyaoldatban a megoszló komponens kon
centrációja (m/m%),

mR = VRpRAt a At idő alatt betáplált anyaoldat mennyisé
ge (g),

y  t és xn az extraktumban ill. a raffmátumban levő megosz
ló komponens koncentrációja (m/m %).

A megoszlási hányados koncentráció függését is meg
mérhetjük, ha a stacionárius működésű extraktor mind
egyik keverő edényéből mintát veszünk, az emulziót vá
lasztótölcsérben szétválasztjuk és mindkét fázisban 
megmérjük a megoszló anyag koncentrációját. A laborató
riumi extraktor huzamosabb üzemeltetésével egyéb isme
reteket is gyűjthetünk. Például a stabil emulzió képződése 
vagy szilárd anyag kiválása figyelhető meg az idő előreha
ladásával.

A készülék hatásfokának meghatározásához ismert há-

romkomponensű, extrakciós rendszereket használunk. 
Nemzetközi megegyezés szerint a standard vizsgálati 
rendszerek: víz -  aceton -  toluol, víz -  aceton — butil- 
acetát, víz -  borostyánkősav — n-butanol [7]. Oktatási cél
ra a kevésbé tűzveszélyes víz -  aceton -  tetraklór-etilén, 
vagy a víz -  propionsav -  szén-tetraklorid rendszerek is jól 
használhatók. Ezeket a folyadék rendszereket más típusú 
extraktorok (oszlop, centrifugális extraktor) vizsgálatánál 
is alkalmazzák.

Üzemi keverő-ülepítő extraktor méretezése 
laboratóriumi mérések alapján

A keverőtartály méretezése

Az  emulzióképzést leggyakrabban egyszerű keverős tar
tályban végzik. Javasolt keverő tipusok: turbina, tárcsás 
turbina, vagy felső- illetve alsószívású centrifugál keve- 
rők. A tartályokba törőlemezeket helyeznek. Javasok geo-
metriai arányok [8]:

keverőátmérő: — = 0,33-5-0,4 
D

keverőszélesség: -  = 0,05-5-0,1 
D

törőlemezszélesség: -  = 0,07-5-0,1 
D

folyadékmagasság: H -  D

keverő távolsága a tartály aljától: -  = 0,33-5-0,5 
D

ahol D a tartály átmérője (m).

A folyadék-folyadék rendszerek fizikai-kémiai tulaj
donságait nem ismerjük elég jól, ezért kisérleteket kell vé
gezni laboratóriumi készülékben [9]. Az anyagátadási 
vizsgálatokat szakaszosan végzik, mert a folytonos készü
lékben az anyagátadás mérése, a nagy anyagfelhasználás 
miatt, költséges. A szakaszos méréseknél óvatosan egy
másra rétegezzük a két fázist a tartályban. Elindítjuk a ke- 
verőt és a stoppert. Meghatározott időközönként mintát ve
szünk az emulzióból és szétülepedés után az egyik, vagy 
mindkét fázisban meghatározzuk a megoszló anyag kon
centrációját.

A mérések értékelése viszonylag egyszerű. Az esetek 
többségében az anyagátadás a sebesség meghatározó rész
folyamat és elsőrendű kinetikával jól leírható [10]:

= C C , = exp(-fit) (5)
c0- c

ahol r7sz a szakaszos anyagátadás hatásfoka,
c a megoszló anyag koncentrációja a vizsgált fá
zisban (mol/m3),
c0 a kezdeti koncentráció (mol/m3),
c* az egyensúlyi koncentráció (végtelen idő múl-



va) (mol/m3),
/) látszólagos sebességi állandó (s '1), 
t idő (s).

A P értéke a szakaszos mérésekből meghatározható, ha 
a log(l -  T)52) értékeket ábrázoljuk az idő függvényében. 
Az így kapott értékeket azután felhasználhatjuk a folyama
tos üzemű keverőtartály számításához:

c - c
1+tp (6)

ahol r\j- anyagátadási hatásfok a folyamatos keverőtartály
ban,

Fáz átlagos tartózkodási idő a keverőtartályban (s).
Kis molekulájú és kis viszkozitású anyagok esetén, a ta

pasztalat szerint 1-2 perc tartózkodási idő elegendő az 
egyensúly beállásához. Reaktív extrakciónál (pl. fémek 
extrakciója vagy antibiotikumok kinyerése fermentlevek- 
ből) a szükséges tartózkodási idő lényegesen nagyobb is 
lehet. A tartály térfogata a betáplálási térfogatáramokból 
és a tartózkodási időből számítható:

V = í(Vr + Ve) ( 7 )

A méretnövelésnél a geometriai hasonlóságot biztosíta
ni kell.

A keverő fordulatszáma a következőképpen választan
dó meg. Laboratóriumi üvegedényben keverjük a két fá
zist. Az edény legalább 10 dm3 térfogatú legyen. Olyan 
fordulatszámot állítunk be, hogy az edényben homogén 
emulzió alakuljon ki. A méretnövelés kritériuma, hogy az 
egységnyi folyadéktérfogatra jutó keverési teljesítmény 
azonos legyen a laboratóriumi és az ipari tartályban [10]. 
Folyadék-folyadék rendszer keverésekor a keverési 
Reynolds-szám (Rek) nagy, azaz a turbulens tartományban 
üzemel a keverő, ahol a keverési Euler-szám (Eu) állandó. 
A teljesítményfelvétel a keverőátmérő és a fordulatszám 
függvénye

P  = Eudsn3 p  ~  d5n3 (8)

ahol P  a keverő teljesítményfelvétele (W), 
n a keverő fordulatszáma (s~1), 
p  az emulzió sűrűsége (kg/m3).

A kevert folyadék térfogata (V) a keverőátmérő harma
dik hatványával arányos

V =
D 27tH

4
~ d 3 ( 9 )

Az azonos fajlagos teljesítményfelvétel alapján az üze
mi keverő fordulatszáma

f  .d„. ( 10)

ahol az m index a modell kísérletekre, az ü index az üzemi 
készülékre vonatkozik.

Az ülepítő méretezése

Az egyszerű gravitációs ülepítők rendszerint szögletes, 
vagy fekvő hengeres tartályok. Az emulzió szétválásának

sebességét nem a cseppek ülepedése, hanem azok egyesü
lése (koaleszcencia) határozza meg. A koaleszcencia függ 
a komponensek fizikai-kémiai tulajdonságaitól, a koncent
rációtól, a hőmérséklettől, a cseppméret eloszlástól, sőt a 
kis mennyiségű, ismeretlen szennyező anyagoktól is. Ezért 
az ülepítők csak kísérletek alapján tervezhetők. Szakaszos 
vagy folyamatos üzemeltetéssel kísérleteket végzünk labo
ratóriumi ülepítőkben. A szakaszos kísérletek igen egysze
rűen elvégezhetők. A keverős üvegtartályba, amelyet az 
üzemi keverőtartály méretezéséhez szükséges kísérletek
hez is használtunk, betöltjük a két folyadékot meghatáro
zott arányban és néhány percig keverjük. A fordulatszámot 
úgy választjuk meg, hogy az emulzió láthatóan homogén 
legyen. A keverés leállítása után mérjük az emulzió szét
válási idejét. A 2. ábrán egy tipikus emulzió szétválási 
görbét mutatunk be, ahol a tiszta fázisok magasságát ábrá
zoltuk az idő függvényében. A mért szakaszos szétválási 
időből az üzemi ülepítő fajlagos terhelése számítható.

t (min)

2. ábra. Emulzió szétválási idő mérése szakaszos ülepítőben, 
metil-izobutil-keton (MIBK) - víz rendszer, VM]BK, VyjZ = 0,5, 

H = 27,5 cm, D = 20,7 cm, tsz = 10,8 min.

— = —— (m3/m2h) ( 11)
^  lS2

ahol V= VR + V£ d. betáplálási térfogatáram (m3/h),
A az ülepítő felülete (m2),
Hsz a folyadék magassága a szakaszos kísérletnél 
(m)>
t a szakaszos szétválási idő (h).

A szakaszos szétválasztási kísérletek nagyon nagy ka
pacitású ülepítők tervezésénél nem eléggé megbízhatóak 
[9, 11]. Ezért nagy léptéknövelésnél célszerű zártrendsze
rű, folyamatos méréseket is végezni. A keverőbői és ülepí
tőből álló egységben az ülepítőből távozó fázisokat vissza
tápláljuk a keverőbe. Változtatjuk a betáplálási áramot és 
mindegyik terhelésnél, állandósult állapotban megmérjük 
az emulzióréteg vastagságát a betáplálással szembeni olda
lon (AHe). A kapott értékeket a fajlagos terhelés függvé
nyében ábrázoljuk (5. ábra). Bizonyos fajlagos terhelés fe
lett az emulzióréteg vastagsága nagyon erősen nő. 
A konzervatív tervezési kritérium, hogy a AHe még éppen 
nulla legyen [12].

3. ábra. Az emulzióréteg 
vastagsága folyamatos 

üzemű ülepítőben 
(kloroform -  víz reakció- 

— T— ,— T— , elegy,/ =  0,6,
0 1 2 3 4 5 6 7  A  = 0,0216 m2)

V/A (m2/m2h)
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ÖSSZEFOGLALÁS

Simándi Béla: Ellenáramú keveró'-ülepító' extraktor vizsgála
ta és méretezése
Bemutatjuk a hagyományos keverő-ülepítő extraktor tervezését és 
az anyagátadási hatásfok meghatározását laboratóriumi kísérletek 
alapján. Röviden ismertetjük a laboratóriumi keverő-ülepítő

extraktor működését. Összefoglaljuk a keverőtartályok méretezé
sének fontosabb lépéseit: a keverős tartály ajánlott geometriai ará
nyait; a homogén emulzió kialakításához szükséges keverő fordu
latszám megválasztását és az egységnyi folyadék térfogatba bevitt 
keverési teljesítmény azonossága alapján a méretnövelést. A gra
vitációs ülepítők méretezését szakaszos és folyamatos laboratóri
umi ülepítési kísérletek alapján szemléltetjük.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 192 (2002)]

SUMMARY

B. Simándi: Analysis and Design of Mixer-Settlers for Solvent 
Extraction

This paper reports the design and scale-up of conventional mixer- 
settler extractor units based on laboratory tests. Operation of a 
laboratory mixer-settler extractor is described. Determination of 
the extraction efficiency from the laboratory tests is presented. 
Many of the factors which influence the performance of the mi
xer are identified. These include mixer configuration; agitator 
speed required for uniform dispersion; calculation of impeller 
speed on the basis of constant power per unit volume. The design 
of liquid-liquid gravity settlers from small scale batch and con
tinuous settling tests is demonstrated.

HELYESBÍTÉS
Lapunk májusi számában a 191-194. oldalakon szereplő közleményünk nyomdai probléma miatt hibásan jelent meg. 
A cikk helyes változatát megismételjük. A szerzőktől és olvasóinktól a hibáért elnézést kérünk.

A szerkesztőség
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A Chinoin új fejlődési szakasza

Néhány esztendő híján lassan évszázados az a sikertörté
net, amelyet a Chinoin mondhat magáénak. Természetesen 
a Dr. Wolf Emil és Dr. Kereszty György által 1910-ben ala
pított előd, az Alka Vegyészeti Gyár, majd az abból rész
vénytársasággá váló Chinoin útja a nemzetközi hírnévhez 
nem volt mindig zökkenőmentes.

Ma, amikor a Chinoin részét képezi a világ egyik leg
gyorsabban fejlődő gyógyszervállalatának, a Sanofi- 
Synthélabo-nak, elmondhatjuk, hogy egy új fejlődési sza
kasz előtt áll.

Tíz esztendeje, hogy végleg bebizonyosodott: a patinás 
gyógyszergyár a nemzetközi gyógyszeriparban végbeme
nő lényegi változásokat egyre kevésbé képes követni. Ad
digra a kutatási, a klinikai fejlesztési és marketing költsé
gek olyan ugrásszerűen növekedtek világszerte, amellyel 
képtelenség volt lépést tartani a szocialista tervgazdaság 
keretei között működő vállalatnak. Márpedig a piacgazda
ságra való áttérés veszélyes versenyhelyzetet teremtett, 
ezért is lépett a privatizáció útjára a Chinoin, elsőként a 
magyar gyógyszeripari cégek közül.

A gyógyszer- és vegyészeti gyár szakmai befektetőt ke
resett. Elsősorban szakmai és nem pénzügyi befektetőt kel
lett találniuk. A felzárkózáshoz ugyanis nem egyszerűen 
pénzre, hanem originális kutatásokat végző partnerre volt 
szükség, amely nemzetközi értékesítési, marketing ismere
tekkel, illetve hálózattal is rendelkezett.

A Chinoin vezetése belátta, hogy a továbblépés jelentős 
ipari és műszaki beruházást, világszínvonalú technológiát, 
korszerű kutatás-fejlesztést, kvalifikált és anyagilag is 
megbecsült munkatársi gárdát, valamint korszerű vállalati 
kultúrát igényel.

Sanofi: a szakmai partner

Mindenki egyetértett abban, hogy a Chinoinnak a tőkebe
vonás, a nemzetközi gyógyszeripari integrálódás elősegí
tése, a hatékony marketingszervezet kiépítése, a költség-, 
illetve létszámgazdálkodás ésszerűsítése miatt is külföldi 
szakmai partner kell. így esett a választás a francia Sanofi- 
ra, amely 1991-ben megvásárolta a Chinoin Rt. 40%-os tu
lajdoni hányadát, majd 1993-ban további 11%-ot, aminek

* A Chinoin-Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

PATRICK CHOCAT* 
vezérigazgató

révén többségi tulajdonosa lett a cégnek. A gyógyszeripari 
és kozmetikai ágazatokkal rendelkező Sanofi nem volt hí
res és nagy múltú vállalat. Franciaország legnagyobb cége
-  a kőolaj-kitermelő és feldolgozó E lf Aquitaine -  leány- 
vállalataként mindössze húszéves előtörténet volt a háta 
mögött.

Az Elf vezetői még az 1973-as olajválság tanulságaként 
döntöttek úgy, hogy több lábra állnak, vagyis érdekeltsége
ket hoznak létre más ipari szektorokban is. Tették ezt azért, 
hogy egy esetleges újabb válság során ezek az érdekeltsé
gek képesek legyenek támogatni az anyavállalatot.

A Sanofi három ágazatban folytatott felvásárlási politi
kát: a gyógyszeriparban, a bio-iparban és a kozmetikai 
iparban. Ami a gyógyszergyárakat illeti, itt kezdetben a 
francia és belga kis- és középvállalatokat egyesítette a ha
tékonyabb termelés és értékesítés érdekében. Stratégiájá
nak egyik lényegi eleme a gyors, eredményes külső növe
kedés volt, amely során a Sanofi a kilencvenes évek 
közepére Franciaország második legnagyobb gyógyszer- 
gyára lett. Terjeszkedési stratégiájának következő célja 
Kelet-Európa volt, és ebből a szempontból ideális partner
nek tűnt a volt-KGST piacokon otthonosan mozgó Chi
noin.

A magyar gyógyszergyár majd’ kilenc évtizedes hagyo
mányai, jó  nevű originális termékei (a simaizom görcsoldó 
NO-SPA, a Parkinson-kór elleni Jumex), kémiai kutatásá
nak és termelésének magas színvonala ismeretében úgy 
vélte a Sanofi igazgatósága, hogy a Chinoin erős kelet-eu
rópai hídfőállása lesz.

Ám előbb még jócskán volt mit tenni.

Másképpen és jobban csinálni, mint a többiek

A Sanofi a Chinoin erősségeinek és gyengeségeinek fel
mérésével kezdte a munkát. Középtávú célként tűzte ki, 
hogy a Chinoin valamennyi tevékenysége váljék önfenn
tartóvá. Ennek megfelelően bezárták a váci toxikológiai 
részleget -  már csak annak okán is, mert a Sanofi Montpel- 
lierben jól működő toxikológiai laboratóriumot tartott fenn
— és a fennentációs üzemet, amelyet versenyképtelennek 
ítéltek. Megszüntették a Chinoin miskolci gyáregységét is. 
A növényvédőszerek gyártását, a termékcsoporttal kap
csolatos valamennyi tevékenységet Nagytéténybe csopor
tosították.
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Bár a Chinoin kutatóbázisát erősnek minősítették, a 
Sanofi vezetői megállapították, hogy a Chinoin a múltból, 
múltbeli kutatási eredményeiből él. A kutatás szétaprózva 
folyt, ezért a szervezeti és módszertani változásokat garan
táló intézkedések mellett kijelölték a Chinoinban azokat a 
terápiás területeket, ahol koncentrálni kell a jövőben a ku
tatásokat -  a központi idegrendszer (CNS) és a légzési 
megbetegedésekre ható gyógyszerek kutatását. így az ak
kori 12 kutatási területet 2-re csökkentették, a K+F-re for
dítható összes költséget pedig erre a kijelölt két témára 
koncentrálták.

Összeomlik a kelet-európai piac

Miközben a Chinoinnál lényegi változások mentek végbe 
-  többek között szervezeti módosítások, a piaci aktivitás 
fokozása és a K+F tevékenység hatékonyságának növelé
se, anyaggazdálkodási főmérnökség létrehozása -  alapjai
ban megváltozott a kelet-európai piac is: a Szovjetunió fel
bomlása nyomán a volt szovjet piac drasztikusan 
beszűkült, csaknem fizetésképtelenné vált. A Chinoin egy
re kevesebb termékét tudta eladni, a legjobban bevezetett 
NO-SPA értékesítése például 30-40%-ra esett vissza.

Többek között ez a tény is rávilágított arra, hogy az 
eddig folytatott vállalati kereskedelmi tevékenység már 
tarthatatlan. Az egyszeri piackutatás kevés, a teljes marke
tingmunkát újra kell értelmezni, új, folyamatos piacszerve
zésre, befolyásolásra, állandó elemzésre, erőteljes promó- 
cióra, kommunikációra van szükség.

Be kellett látni, hogy a marketingmunkának legalább 
középtávra meg kell alapoznia a minél nagyobb nyereséget 
hozó kereskedelmet, mégpedig azért, hogy a piac igényei
ből kiindulva határozhassák meg a termelést -  az anyagbe
szerzéstől a késztermékig. Mi több, a marketingnek már 
hatással kell lennie a fejlesztésre is, hiszen egy-egy új szer 
kifejlesztése több százmillió dollárba kerül. A Chinoin 
gazdálkodását éppen ezért hosszú távú tervekben rögzítet
ték. Arra törekedtek, hogy perspektivikus és megfelelő 
nyereségtartalmú termékekkel jelenjenek meg a piacon. 
Lényeges fejlesztési irányként határozták meg a már meg
lévő ismert és kedvelt gyógyszerek élettartalmát és értékét 
növelő új felhasználási módok kimunkálását, a felhaszná
lói igényekhez jobban alkalmazkodó, korszerű adagolási, 
kiszerelési formák alkalmazását.

1994-ben már 34 új indikációra irányuló vizsgálat folyt 
Újpesten. A termelés folyamatában az élőmunka arányát 
drasztikusan csökkentették, a saját alapanyagból előállított 
saját gyógyszerek profilját növelték. Önálló kutatás-fej
lesztési tevékenységük egyre inkább integrálódott a Sanofi 
rendszerébe. Miközben a munkaerő kvalitásai egyre javul
tak, a vállalat összlétszáma 1994 végére 4 200-ról 2 842-re 
csökkent. A reálbér ugyanekkor jelentősen megnőtt. Na
gyobb figyelmet fordítottak a nem vényköteles OTC termé
kekre is. Jelentősen bővítették az orvoslátogatói hálózatot. 
A külkereskedelem erősítése érdekében a közép- és kelet
európai piacokon a Sanofi és a Chinoin közös képviseleti 
irodákat nyitott. A Chinoin a változás útján túljutott az első 
akadályokon, a hatékonyság növelése tovább folytatódott.

Jelentős műszaki fejlesztések, ipari beruházások

A vállalat műszaki fejlesztési részlege 1994-ben több mint 
300 millió forintot költött nagyüzemi termelést megelőző 
gyártási eljárások fejlesztésére, új termelési eljárások ki- 
fejlesztésére, bevezetésére.

Ipari beruházásra ebben az esztendőben 1 milliárdot 
fordítottak: létrehozták Újpesten a központi szilárd anyag 
és hordótároló telepet, felépítették az analitikai laboratóri
um csoportot, továbbfejlesztették az informatikai rend
szert, jelentős összegeket fordítottak a Sanofi márkaneves 
készítmények termelésének beindítására, a K+F műszerei
nek beszerzésére, és a régi épületek, üzemrészek folyama
tos felújítására.

A következő években folytatták a gyár modernizáció
ját, csaknem 2 milliárd forintot költöttek beruházásokra: új 
számítógép központot hoztak létre, megkezdte működését 
a gyógyszeripari pilot plánt, vagy másképpen kísérleti 
üzem, valamint a Prosztaglandin fázis I1I-IV. termelő egy
sége, felépítették a Kutatási Nagylabort és a Nagytétényi 
méretnövelési labort.

Különös figyelmet és jelentős anyagi forrásokat fordí
tottak az európai normáknak megfelelő környezetvédelem 
megteremtésére, ennek eredményeképp felújították Ú j
pesten a csatornahálózatot és a szennyvíztisztító berende
zést.

1996-ban tovább folytatták a felújítási és beruházási 
programot -  ezekre 2,5 milliárd forintnál is többet költöt
tek. A beruházásokra fordított összegek évről évre nőttek, 
2000-ben csaknem 4 milliárd forintot fordítottak erre a cél
ra. Az ipari területen belül a legjelentősebb program a Ké
miai szakág programja, az új Proxibrate gyártó üzem kiala
kítása volt (a Kémiai szakág fejlődéséről Kállay Tamás 
igazgató úrnak e számban megjelent összefoglalójából le
het többet megtudni.)

A Chinoin Csanyikvölgyi telephelyét -  amelynek beru
házása még 1985-ben indult, és ahol a termelés 1989-től 
három ampullagyártó gépsorral kezdődött el -  1997-ben új 
profillal bővítették: megkezdték a Fraxiparine véralvadás
gátló injekciók gyártását, csomagolását. A csanyikvölgyi 
telep termelése 1999-re már évi 10 millió ampullára futott 
fel. Az egyre növekvő piaci igényre alapozva 2000-ben 
újabb, kapacitást növelő gépsort állítottak üzembe.

Csanyikvölgy egyébként a Chinoin gyógyszer szakágá
nak egyik legkomolyabb beruházásává lett: 2002-től egy 
vállalatcsoporti döntés nyomán itt gyártják majd a vénás 
trombózis megelőzésére szolgáló Arixtra teljes vállalat
csoporti igényének 1/3-át.

Alapelvvé vált, hogy minden új beruházás a legmaga
sabb, az iparági standardnak megfelelő színvonalon való
suljon meg, az exportképesség növelése érdekében. Ezt 
példázza a 2001 tavaszán ünnepélyes körülmények között 
átadott, Nyugat-Európában is egyedülálló színvonalat kép
viselő kémiai kutatási laboratóriumi épület is. A beruházás 
nagyságát bizonyítja néhány adat: a háromszintes épület 
teljes alapterülete 4 500 négyzetméter; a speciálisan fel
szerelt, minden biztonsági és környezetvédelmi előírásnak 
megfelelő 32 nagylaboratóriumnak és a 109 teljesen autó-
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matizált vegyi fülkének otthont adó épület 1,1 milliárd 
forintos beruházás nyomán jött létre.

Az új laboratóriumi épület tükrözi a csoport azon szán
dékát, hogy a központi kutatás-fejlesztésben hosszú távon 
számít a magyar vegyészek kutatómunkájára, innovációjá
ra. Ebben a létesítményben a vállalatcsoport bármely kuta
tási részlegének elő lehet állítani kémiai mintákat.

A beruházások, a technológiák átadása illetve átvétele azt 
jelentette, hogy a Chinoin a csoport számottevő tagjává vált; 
megfelel az anyavállalat több lábon állási stratégiájának, va
gyis minden tekintetben számítanak az újpesti gyárra.

Az integrálódási folyamat

A műszaki fejlesztések és beruházások mellett folyamato
san nőtt a K+F-re fordított kiadás is. A több milliárd forint 
jelentős részét a Chinoin által kezdeményezett alapkutatá
sokra fordították, valamint finanszírozták a Sanofival és 
más független intézményekkel végzett kutatásokat is.

A kilencvenes évek közepén több fő szakterületre össz
pontosítottak: például a Jumex hatóanyagának, a selegilin- 
nek a vizsgálatára, ahol az életciklus kutatási projekten be
lül a folyadékkristályok és liposzómák jelentettek feladatot, 
előkészítették továbbá a Selegilin antidepresszánsként való 
törzskönyvezésének vizsgálatait, és új alprojektbe kezdtek 
a központi idegrendszer területén is. A légúti megbetegedé
sek és rendellenességek legfontosabb vizsgálatai prekli- 
nikai kiegészítő tesztek voltak. A kutatási témákat szigorú 
felülvizsgálatnak vetették alá, megalapozottabb, jobban ko
ordinált kutatási programot dolgoztak ki. A szintetikus 
vegyészeten alapuló kutatási stratégiát egy modernebb, cél- 
orientáltabb megközelítéssel váltották fel. Ez a gyógyszer
jelöltek kiválasztását illetően az in-vitro szűrő-vizsgálati 
rendszer használatán alapult, az intenzív, magas színvonalú 
biokémiai kutatómunkára építve. Az in-vitro hatékony ve- 
gyületek farmakológiai vizsgálata is korszerű módszerek
kel történik.

A K+F költségek 1998-ban már a teljes értékesítés 
10%-át tették ki. Néhány újabb, jelentős beruházásra is sor 
került, átadták például a Biológiai Kutatási Épületet, 
amelyben az állatkísérleteket európai színvonalon végzik.

Napjainkban a K+F tevékenység 90%-át eredeti vegyü- 
letek kutatásának, preklinikai és klinikai fejlesztéseknek 
szentelik a Chinoinban. Az újpesti kutatások először 
2000-ben eredményeztek olyan hatóanyagot, amelyet a 
vállalatcsoport krónikus obstruktiv tüdőbetegség indikáci
óban fejlesztésre választott ki. A preklinikai fejlesztés je 
lentős eredményeket m utatott fel a munkafolyamatok 
gyorsításában. Az új kémiai fejlesztési stratégiának megfe
lelően a kritikus utat jelentő időigényes szintetikus és ana
litikai munkához átlagosan szükséges időt harmadával si
került lerövidíteni.

A kémiai fejlesztés teljes egészében integrálódott a cég
csoport ipari fejlesztési tevékenységébe. E munka 86%-át 
a vállalatcsoporti termékekkel kapcsolatos fejlesztés tette 
ki. Ipari méretnövelése terén sikereket ért el például a 
clopidogrel nyersanyagát képező tienilacetonitril szintézi
sének fejlesztésével.

Eközben 2000 elejére beértek az anyavállalat kutatása
inak gyümölcsei. Kimagaslóan nagyszámú molekula, kö
zel ötven hatóanyag klinikai vizsgálata zajlott és zajlik a 
világ különböző pontjain. Több molekula, közöttük a vér
nyomáscsökkentő Aprovel és a trombózis ellen használa
tos Plavix, már nagyon sikeres gyógyszerré vált és
2001-től magyarországi patikákban is kapható.

A biztos jövő

A legutóbbi évek történései újabb lendületet adtak Chi- 
noinnak: 1999 májusában a francia tulajdonos, a Sanoft 
egyesült a szintén francia Synthélaboval.

A fúzió nyomán létrejött Franciaország második legna
gyobb, Európa hatodik, a világ tizenhetedik legnagyobb 
gyógyszeripari vállalata, amelynek nagyon fontos pillére 
lett a Chinoin.

A nemzetközi vállalatcsoport nagyságát néhány adat jól 
illusztrálja: 33 000 munkatársa van világszerte, amiből 
8 400 az orvoslátogató; 1 milliárd EUR-t fordít a kutatás- 
fejlesztésre; 15 kutatási központban 5 000 kutatója dolgo
zik.

A Sanofi-Synthélabo csoport négy fő terápiás területe: 
a szív- és érrendszeri betegségek/trombózis, a központi 
idegrendszer, az onkológia, valamint a belgyógyászat.

A Chinoin, mint a csoport magyarországi K+F és ter
melő bázisa, jelentékeny vegyipari és gyógyszeripari cég 
maradt.

A Chinoin gyógyszerlistája a Synthélabo gyógyszerei
vel jelentősen kibővült. Az újpesti vállalat beilleszkedett a 
Sanofí-Synthélabo disztribúciós, logisztikai, műszaki 
szervezeteinek rendszerébe.

A vállalatcsoporti termelés szempontjai alapján elkez
dett és folytatott beruházások pedig garantálják a Chinoin 
hosszútávú működését és fejlődését -  mindannyiunk büsz
keségére!

Patrick Chocat

1956-ban született, mikrobiológus. FIúsz éve dolgo
zik, előbb a Sanofinál, majd a fúziót követően, a 
Sanofi-Synthélabonál a kutatás, illetve a gyógyszer- 
gyártás területén.

Franciaországi munkahelyei mellett hosszabb 
időt töltött Japánban és Magyarországon. A Chinoin- 
nál 1991-93 között a Sanofival való kooperációt 
szervezte. Legutolsó franciaországi beosztásában a 
vállalatcsoport gyógyszertermelési vezetőjeként fo
lyamatosan kapcsolatban állt az újpesti és a 
csanyikvölgyi telephelyekkel.

2001 májusától a Chinoin Rt. vezérigazgatója, 
valamint az új kereskedelmi leányvállalat, a Sanofi- 
Synthélabo Magyarország Rt. elnök-vezérigazgató
ja.
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ÖSSZEFOGLALÁS SUMMARY

Patrick Chocat: A Chinoin új fejlődési szakasza 
A Chinoin új fejlődési szakaszának kezdete egybeesik a rendszer- 
váltással és a privatizációval. Az elmúlt tíz évben az új tulajdo
nos, a francia Sanofi-Synthelabo 200 millió EUR-t költött a ma
gyar vállalat modernizálására. A következő három évben várt 
beruházások 100 millió EUR értéket érnek el.
A Chinoin az egyik leggyorsabban növekvő gyógyszeripari társa
ság, a Sanofi-Synthelabo Csoport egyre fontosabb kutatási és fej
lesztési központjává, és gyógyszer termelő létesítményévé válik.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 209 (2002)]

P Chocat: New Development Period of Chinoin
The beginning of the new development period of Chinoin coin
cides with the change of regime and the privatization. In the past 
10 years the new owner, the French Sanofi-Synthelabo has spent 
Euro 200 million on the modernization of the Hungarian sub
sidiary. Capital expenditures amounting to Euro 100 million are 
expected in the next three years.
Chinoin is becoming a more and more important research and 
development center and chemical and pharmaceutical production 
site of one of the fastest growing pharmaceutical company, the 
Sanofi-Synthelabo Group.

Csúcstechnikák alkalmazása a Chinoin eredeti kutatásában

Új gyógyszer megjelenése a piacon, tehát az új készítmény 
forgalomba hozatala kémikusok, gyógyszerkutatók, 
gyógyszerészek és orvosok közel évtizedes összehangolt 
együttműködésén alapul. Új gyógyszer kifejlesztése 2-5 
évig tartó kutatómunkát és 8-15 évig tartó fejlesztési tevé
kenységet igényel, mely alatt a költségek meghaladhatják 
a 300-600 millió dollárt. Eredeti gyógyszerkészítmények 
kifejlesztésére és piacra hozatalára ma már csak mintegy 
néhány tucat nemzetközi gyógyszergyár képes. Mindezek 
a tények azt mutatják, hogy egy magyar gyógyszergyár 
nagy valószínűséggel nem képes önállóan gyógyszert ki
fejleszteni a kutatástól a piacon való megjelenésig. 
A Sanofi-Synthélabo részévé vált Chinoin szorosan integ
rálódott az anyavállalat kutatásába. A Chinoin kutatói egy 
nagy nemzetközi gyógyszeripari cég részeként már képe
sek a felfedező kutatás által feltalált és a teljes fejlesztési 
folyamaton végigvitt gyógyszerjelölteket piacra is juttatni.

Alapvető cél olyan új hatóanyagok előállítása és 
gyógyszerré fejlesztése, amelyek jelenleg nem megfelelő
en kezelhető betegcsoportok számára ígérnek gyógyulást, 
vagy állapotuk enyhülését. Emellett rendkívül fontos kö
vetelmény a kutatás és fejlesztés idejének és költségének 
minimalizálása, mely cél új kutatási stratégiák alkalmazá
sát és bevezetését jelenti. Ezen új módszerek már a felfe
dező kutatás keretein belül is megjelentek és alkalmazásra 
kerültek. Ennek alapján felhagytunk a korábbi időszakot 
jellemző, nagyszámú kísérleti állat felhasználását igénylő 
in vivő alapú kutatással, és humán receptorokat és enzime
ket alkalmazó in vitro alapú kutatásra tértünk át. Ezen stra
tégia előnye, hogy a gyógyszerek hatásmechanizmusa már 
a kezdeteknél ismertté válik. Egy adott terápiás területen 
leginkább az új hatásmechanizmust képviselő készítmény
től remélhetjük a kezelés minőségi javulásának esélyét.

Az új gyógyszerek kifejlesztése három nagy részre

* A Sanofí-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

BÁTORI SÁNDOR*
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ARÁNYI PÉTER*

osztható: a felfedező kutatás, a preklinikai fejlesztés és a 
klinikai fejlesztés. A korai kutatás (felfedező kutatás) alap
vető feladatai: a biológiai célpont és a vezérmolekula 
(lead) kiválasztása, majd optimalizálás után a fejlesztésre 
szánt molekula teljes jellemzése. Ez a munka igazán akkor 
lehet eredményes, ha a résztvevő, különböző szakterülete
ket képviselő kutatók intenzív együttműködésén alapul.

Első szakasz: a biológiai célpont kiválasztása

Tevékenységünk a biológiai célpont azonosításával és 
validálásával, azaz terápiás jelentőségének becslésével 
kezdődik. Napjainkban a robbanásszerűen fejlődő moleku
láris biológia által feltárt új eredmények jelentik egy-egy 
kutatási program kiindulópontját. Egyre nagyobb jelentő
séget kapnak a humán genom program eredményei [1,2].

Ennek a nagyszabású projektnek mintegy melléktermé
keként új, korábban nem is ismert enzimeket és receptoro
kat lehet bevonni a gyógyszerkutatásba. Az eddigi eredmé
nyek alapján a lehetséges biológiai célpontok száma a 
bioinformatikai analízisek alapján mintegy 5-10 ezerre te
hető [3,4]. Ezen belül kb. 3 000 enzim, 1 500 receptor, 850 
receptor kináz és mintegy 400 ioncsatoma becsülhető [1]. 
Jelenleg az ismert és gyógyszerkutatási targetként szerep
lő célpontok száma 480 körüli, ezen belül kb. 220 recep
tort, 140 enzimet, 12 sejtmagreceptort és 25 ioncsatomát 
tartanak nyilván [3]. A humán genom projekt eredményei 
alapján felfedezett új célpontok csak hosszú kutatási mun
ka eredményeként tekinthetők gyógyszeripari targetnek. 
Ez a munka a különböző fehérjéket kódoló génszakaszok 
felfedezését, a fehérjék tulajdonságainak megismerését, a 
fehérjék expresszálódásának pontos helymeghatározását 
(sejt, szerv, szövet) és az újonnan felfedezett fehérjék kü
lönböző betegségekben a pathofiziológiai elváltozásokban 
betöltött szerepének tisztázását jelenti [5]. Vállalatcsopor
tunknál kiterjedt kutatások folynak ez irányban.

mkl212 2002. 57. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM



Második szakasz: a kiválasztott biológiai célponton 
ható vezérmolekula megtalálása és optimalizálása

Egy projekt kezdetekor a célba vett és vizsgálni kívánt re
ceptor, vagy enzim működését hatékonyan befolyásoló ve
gyidet általában nem ismert, ezért a biológiai célponttal 
kölcsönhatásba kerülő, ahhoz affinitást mutató receptor
blokkolókat illetve enzimgátlókat lehetőleg humán enzi
met vagy receptort alkalmazó, automatizált in vitro bioké
miai szűrővizsgálati rendszeren (screen) választjuk ki 
nagyszámú vegyület vizsgálatával.

A biológiai screen (szűrővizsgálat)

A szűrővizsgálatok előkészítése A nagy (HTS) illetve kö
zepes kapacitású (MTS) screenvizsgálatoknál az első lépés 
a screen kidolgozása és validálása. Csak ezt a fontos mun
kát követheti a szűrővizsgálat kivitelezése. Bizonyos ese
tekben a két szakaszhoz szükséges idő nagyjából azonos, 
de az is előfordulhat, hogy az első fázishoz tartozó idő jó 
val meghaladja a screen tényleges időszükségletét. A ki
dolgozás során rendkívül fontos, hogy a screen tárgya, a 
biológiai target (molekuláris célpont), kellő mennyiségben 
és folyamatosan változatlan minőségben álljon rendelke
zésre. Fajspecifitási problémák miatt csak humán recepto
rokat illetve enzimeket célszerű felhasználni ebben a fázis
ban. Természetesen ez humán szövetekből illetve 
szervekből nem nyerhető ki kellő mennyiségben. A mole
kuláris biológia itt is a segítségünkre siet, és így klónozott 
sejtekben expresszálódó enzimeket illetve receptorokat 
használhatunk. A vizsgálni kívánt receptort vagy enzimet 
expresszáló sejtvonal vagy kereskedelemben kapható, 
vagy a Sanofi-Synthelabo megfelelő egységei bocsátják 
rendelkezésünkre. A screen folyamán nagymennyiségű 
sejtet használunk fel, amit nagykapacitású sejttenyésztő la
boratóriumunk biztosít. A megfelelő molekuláris targetet 
expresszáló sejteket vagy teljes sejtként használjuk a 
screenhez, vagy megfelelő membránpreparátumot készí
tünk azokból (receptor mérések), vagy amennyiben en
zimgátló kutatása a screen tárgya, belőlük enzimet izolá
lunk.

A következő lépés a teszt kidolgozása és validálása. Re
ceptor antagonisták kutatásánál a receptor természetes li- 
gandját használva intakt sejteken vizsgáljuk a tesztelt mo
lekulák antagonista hatását. G-proteinhez kapcsolt 
receptorok esetében a receptor-ligand kölcsönhatás intra- 
celluláris kalcium-méréssel (intracelluláris kalcium indi
kátorokat használva), illetve az ún. riporter gén-assay se
gítségével követhető a szignál transzdukciós folyamat 
jellegétől függően. Radioaktívan jelzett ligand segítségé
vel receptor kötési tesztet végezhetünk akár intakt sejte
ken, akár membrán preparátumokon. Enzimaktivitás-mé- 
rést radioaktív chromogén, illetve fluorogén szubsztrát 
segítségével végezhetünk. A mérések 96 lyukú lemezeken 
mennek végbe. A detektálás hasonló formátumban törté
nik a megfelelő lemezleolvasók, illetve radioaktív számlá
ló segítségével. Az assay validálása azt jelenti, hogy meg
mérjük az ismert referens vegyületek hatását (amennyiben 
hozzáférhetők), vagy ennek hiányában csak a mérések re

produkálhatóságát és pontosságát vizsgáljuk. A validálás 
után következhet maga a szűrővizsgálat.

A vegyülettár(ak) szerepe A modem gyógyszerkutatás 
felfedező kutatási szakasza nagy áteresztőképességű 
(HTS) ill. közepes áteresztőképességű (MTS) screenekkel 
kezdődik. Ezek elvégzéséhez nagyszámú -  több tízezer 
(MTS) ill. százezren felüli (HTS) -  vegyület szükséges. 
A nagy gyógyszergyárak, köztük a Sanofi-Synthélabo, 
mely csoporthoz a Chinoin is tartozik, sok százezer, sőt 
millión felüli darabszámú vegyülettárral rendelkeznek. 
Ezek forrása többféle lehet:

1. a saját kutatás során előállított intermedierek és vég
termékek,

2 . vásárlások egyetemektől, akadémiai intézetektől, 
vállalkozásoktól,

3. speciális, a vegyülettár bővítését célzó kémiai tevé
kenység.

Az utóbbi tevékenység fő alapja a kombinatorikus ké
mia, mely elsődlegesen a peptidszintézisből fejlődött ki, de 
felvirágzását döntően a HTS és MTS screen-technika el
terjedésével a 80-as évek végén, a 90-es évek elején a nagy 
gyógyszergyárak megnövekedett vegyületszükséglete tet
te szükségessé.

Az elsősorban peptidek gyors és nagyszámú szintézisé
re kifejlesztett technikák [6a-h], köztük az úgynevezett 
osztásos-keveréses, Furka és munkatársai [7a-f] által ke
verék peptid könyvtárak előállítására kidolgozott eljárás az 
alapja a későbbi automatizált párhuzamos kombinatorikus 
kémiai szintéziseknek.

A gyógyszergyárak ugyanis hamar felismerték a meg
született technika jelentőségét, és alkalmazni kezdték a 
számukra szükséges, nem peptid típusú kis molekulatöme
gű vegyületek előállítására. Az első ilyen heterociklusos 
könyvtárat benzdiazepin származékokra Ellman és Bunin 
[8] publikálta 1992 végén. Nagyon hamar kiderült az is, 
hogy a keverékkönyvtárak nem optimálisak a tesztelések 
szempontjából, mert könnyen hamis pozitív ill. negatív 
eredményt adnak. Ennek kiküszöbölésére, napjainkra a 
párhuzamos automatizált szintézisek terjedtek el. Ezeknek 
két technikája alakult ki:

a) szintézisek szilárd hordozón, mely módszert Merri- 
field  [9] munkássága tett lehetővé és

b) oldatban történő szintézisek.
Az utóbbi technika automatizált kivitelezhetőségét 

több módszer segíti elő:
-  szilárd hordozóhoz kötött reagensek alkalmazása 

[lOa-d],
-  a reagens felesleg ill. melléktermékek megkötése ta

karító gyantákkal (scavenger technika) [lla ,b ],
- a  term ék megkötése halászó gyantán (físhing out 

technika) [12a-c].
A hazai gyógyszergyárak közül elsőként a Chinoinban 

ismerték fel az új technika jelentőségét és kezdtek hozzá 
alkalmazásához. Ezzel a módszerrel az ismerkedés fázisá
ban, 1995-ben 500 új vegyületet tartalmazó keverék 
könyvtárat állítottak elő. Az elért eredmények [13] alapján 
hamar kiderült, hogy a valóban hatékony munka megköve
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teli a technika fejlesztését, így 1997-ben a Chinoin egy 
SyRoII OS robotot vásárolt. Ez lehetővé teszi egyszerre 60 
vegyület automatizált párhuzamos szintézisét. A készülék
hez kapcsolt, szintén 60 vegyület előállítására alkalmas 
manuális egység a reakciók módszerfejlesztését könnyíti 
meg. Az eltelt időszakban, számos esetben alkalmaztuk az 
automatizált párhuzamos szintézist kisebb tagszámú 
könyvtárak előállítására a vezérmolekulák optimalizálása 
során.

A Chinoin e téren kifejtett úttörő szerepét jelzi, hogy a 
területet átfogó, első magyar nyelvű monográfiáját a Chi
noin kutatói, Bata és Hermecz [14] publikálták.

A vizsgálati minták előkészítése Fontos probléma a 
vizsgálandó vegyületek kiválasztása és előkészítése. Eb
ben a szakaszban lényeges, hogy a vizsgálatba bevont ve
gyületek köre minél eltérőbb szerkezetű és fizikai-kémiai 
tulajdonságú képviselőkből álljon, azaz minél nagyobb, és 
szélesebb legyen a diverzitásuk. A screenelendő vegyüle
tek ún. kémiai könyvtárakban férhetők hozzá. Természete
sen nemcsak a Chinoin tradicionális vegyülettára, hanem a 
Sanofi-Synthélabo vegyülettára is a rendelkezésünkre áll. 
A screen első fázisában egy szűkített válogatást haszná
lunk, mely a Sanofi-Synthélabo egész vegyülettárát repre
zentálja a fellelhető kémiai struktúrák alapján osztályozva 
és a kellő diverzitást szem előtt tartva. A vizsgálatba vont 
molekulák száma a screen előrehaladtával bővíthető is. 
A rendelkezésre álló automatáink segítségével egy ún. kö
zepes kapacitású screent tudunk megvalósítani, 8-20 le- 
mez/nap (600-1 600 vegyület/nap) kapacitással a screen 
nehézségi fokától, időigényességétől függően.

A kémiai vegyülettárban a molekulák por formában 
vannak jelen. Természetesen ilyen formában screenre 
közvetlenül nem használhatók fel. Ezért a szilárd formá
ban tárolt vegyületek mellett létrehoztunk egy oldott ve- 
gyülettárat is. A tömény oldatokat a biológiai mérésekhez 
alkalmas koncentrációra hígítva a már a fent említett 96 
lyukú lemezeken tároljuk. Az így előkészített, biológiai 
mérésre kész lemezek -  20°C-on tárolva több évig eláll
nak. A fentiek szerint kialakított, oldott vegyülettárát 
használjuk fel közvetlenül az aktuális screenhez. Ily mó
don áll rendelkezésünkre a vállalatcsoport összes vegyü- 
letét reprezentáló speciális vegyülettár, a Chinoin tradici
onális vegyülettára illetve az összes screenelésre kerülő 
további vegyülettár.

Szűrővizsgálatok A screenelés során megtaláljuk azo
kat a vegyületeket, amelyek a kiválasztott targettel bioló
giai kölcsönhatásba kerülnek és kellően nagy affinitással 
rendelkeznek. A kémiai szerkezet és affinitás alapján kivá
lasztjuk a további vizsgálatba vonható vegyületek körét. 
Tanulmányozzuk a vegyületek agonista illetve antagonista 
hatását, szelektivitását, in vitro felszívódását, in vitro 
metabolikus stabilitását.

A felfedező kutatás target-orientált módon történő ki
vitelezése (MTS ill. HTS screenek) esetünkben azt jelen
ti, hogy 50 000-200 000 molekulát tesztelünk 1-4 hónap 
alatt. A tesztek eredményeként általában (0,05-0,5%-os

gyakorisággal) néhány 10, esetenként néhány 100 talála
tunk (Hit) lehet. A találatok általában szerkezetcsaládokba 
rendezhetők, ily módon az első szerkezet-hatás összefüg
gések is felismerhetők. A találatok validálása az az első 
lépés, mely során meghatározzuk a vegyületek IC50 érté
keit, esetleg valószínű stabilitásukat, felszívódásukat stb. 
Ehhez több esetben szükség van a vegyületek újra-szinté- 
zisére, ill., ha van, referens vegyületek előállítására. 
A projektekben általában ezek az első szintetikus kémiai 
tevékenységek. A találatok validálása után jutunk ahhoz a 
néhány vegyülethez, melyek a legalkalmasabbnak látsza
nak további vizsgálatokra. A felfedező kutatási fázisban 
ezeket a molekulákat már vezérmolekuláknak (Lead) 
tekintjük.

A vezérmolekula optimalizálására kémiai terv(ek) 
készül(nek). A tervezés, ill. a vezérmolekula optimalizálás 
hatékonyságát több modem technika segíti elő, melyek a 
Chinoinban is rendelkezésünkre állnak. Ezek közül első 
helyen említendő a számitógépes molekulamodellezés. 
Ez utóbbi egy komplex tevékenység, mely a következőket 
foglalja magában:

-  farmakofor építés, hatás-szerkezet összefüggések 
elemzése,

-  fehérjeszerkezetre vonatkozó információk,
-  in silico screening.
A továbbiakban ezeket a műveleteket vesszük sorba.

Farmakofor építés, hatás-szerkezet összefüggések 
elemzése

Az elméleti ismeretek fejlettsége ma már lehetővé teszi, 
hogy viszonylag nagy molekulák térszerkezetét is viszony
lag pontosan meghatározzuk a hullámfüggvények segítsé
gével. Erre számos,jól kidolgozott számítógépes program 
alkalmazható. Az e téren kiemelkedő két cég, a TRIPOS és 
az MSI vonatkozó programjai teljes terjedelmükben ren
delkezésre állnak a Chinoin Felfedező kutatásán ezt a tevé
kenységet végző molekulamodellező számára.

Farmakofor modell építés [15a] A HTS ill. MTS során 
kapott találatok ill. a vezérmolekula optimalizálása során 
szintetizált nagyszámú molekula 3 dimenziós szerkezeté
nek (a számítással kapott konformerek és az egyes mole
kulákhoz rendelhető paraméterek pl. in vitro aktivitás) is
meretében több-pontú modell adható meg. Ez leírja, hogy 
az aktív molekulán belül milyen típusú csoportoknak (do
nor, akceptor, hidrofil csoport, aromás csoport stb.) milyen 
geometriával, milyen távolságra kell lenniük egymástól a 
cél-fehérjével történő minél tökéletesebb kölcsönhatás ér
dekében. A módszer alapfeltétele, hogy rendelkezésre áll
janak már megmért aktivitási adatok.

COMFA analízis [15b] Az előzőhöz hasonlóan, de más 
technikával -  összehasonlító molekuláris tér analízis 
(Comparative Molecular Field Analysis) -  lehet elemezni 
a mért hatástani adatokat, és jóslást tenni a szintetizálandó 
molekula geometriájára ill. kölcsönható csoportjainak jel
legére (hidrofil, hidrofób, pozitív, negatív stb.).
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Hatás-szerkezet összefüggések [15b] Az in vitro és in 
vivő aktivitási adatok illetve valamilyen molekuláris állandó 
(pl. egy aromás csoport Hammett s értéke, valamely jellem
ző C atom 13C-NMR eltolódási értéke stb.) közötti össze
függésre matematikai formula adható meg, mellyel megjó
solható a további szintetizálandó molekulák szerkezete.

Fehérje szerkezetre vonatkozó információk

Az utóbbi évtizedek fejlődése lehetővé tette, hogy a target 
(receptor vagy enzim) fehérjét izolálva azt kristályosítsuk, 
és az így kapott kristályt alkotó fehérje szerkezetét röntgen 
diffrakció segítségével meghatározzuk. Magyarországon 
az első ilyen típusú fehérjeszerkezet, a Prolii Endopeptidáz 
(PÉP) meghatározásában a Chinoin kutatói [16a,b] úttörő 
szerepet játszottak. A PÉP inhibitorok (PEPI) kutatási pro
jektben sikerült meghatároznunk az általunk szintetizált, 
kis molekulatömegű inhibitor és a PÉP fehérje komplexé
nek térszerkezetét, igy pontosan definiálni tudtuk a kötő
helyet ill. a komplexben létrejövő kölcsönhatásokat. 
Az adatok alkalmasak voltak arra, hogy a modell alapján 
tervezett további molekulákat „dokkoljuk” és megjósoljuk 
az aktivitást is, ezáltal elkerülhettük a várhatóan nem kel
lően aktív vegyületek szintézisének fáradalmát (és költsé
gét), és a zsákutca okozta időveszteséget.

Az előzőekben ismertetett tevékenység is bizonyos típu
sú fehéijemodellezés, sajnos azonban sok esetben nem tud
juk izolálni a target (receptor vagy enzim) fehérjét (ez külö
nösen nehéz az ún. transzmembrán, G-proteinekhez kötött 
fehérjék esetén). Ilyenkor is van lehetőség a fehérje valószí
nű szerkezetének modellezésére. Ezt megtehetjük a fehérjét 
alkotó aminosavak elsődleges sorrendjének ismeretében 
egy, már ismert térszerkezetű rokon fehérje ún. pont-mutá
ciójával, azaz a nem azonos aminosavak kicserélésével és az 
így kapott fehérje szerkezetének optimalizálásával.

In silico screening1

Az előzőekben említett módszerekkel kapott farmakofor 
modellek nemcsak arra alkalmasak, hogy az általunk alko
tott kémiai tervben szereplő vegyületek valószínű aktivitá
sát előre jelezzük. Felhasználhatjuk őket arra is, hogy nagy 
tagszámú vegyülettárakat számítógép segítségével vizs
gáljunk meg (screeneljünk), mielőtt a valódi screenre egy
általán sor kerülne. Ily módon ki lehet válogatni azokat a 
vegyületeket, melyeket végül is tesztelünk, de ezáltal je 
lentős költségeket és időt takaríthatunk meg. Ezt a techni
kát rendszeresen alkalmazzuk a HTS ill. MTS eredmények 
megismerése után a találatok validálására, további rokon 
vegyületek megtalálására a molekulatár mérésre még nem 
került részéből.

A vezérmolekula optimalizálása során rendkívüli fon
tosságú, hogy azokat a vegyületeket, melyeknek a stabili
tása ill. a felszívódási tulajdonságai nem kielégítőek, minél 
hamarabb kiszűrjük. Számítógép segítségével jóslást tu

1 A valódi szűrővizsgálatot kiváltó számitógéppel történő eljárás, melynek során
a célfehérje kötőhelye és a vizsgált molekula közötti kölcsönhatást vizsgálva
szűrünk le következtetést a kötés Jóságára”

dunk tenni a vegyületek várható felszívódására, ill. arra, 
hogy a kérdéses molekulának milyen lesz a polaritása, ez
által hogyan fog eloszlani a szervezetben (pl. átmegy-e 
majd a vér-agy gáton).

Szintetikus munka „high-tech” környezetben A mole
kulamodellezés segíti a vezérmolekula optimalizálást, de 
sajnos csupán elméleti alapon, számítógép segítségével ma 
még nem tudjuk biztosan megjósolni, melyik lesz az az 
egyetlen molekula, melyet szintetizálva egy adott betegség 
gyógyítására alkalmas gyógyszert tudnánk kifejleszteni. 
Emiatt számos vegyületet szükséges a vegyészeknek előál
lítani. A preparatív munkát a Chinoin Felfedező kutatásán 
több magas színvonalú technika segíti. Ezek közül kettőt 
emelünk ki az alábbiakban.

Számítógép vezérelte mikrohullámú kémiai reaktor al
kalmazása segíti, hogy az egyébként esetleg csak igen ma
gas hőfokon, sokszor alacsony termeléssel vagy csak na
gyon hosszú reakcióidő alkalmazásával kiváltható 
reakciókat gyorsan (néhány perc alatt) kiváló termeléssel 
tudjuk elvégezni.

Szintén szokatlan még a magyar szerves kémiai labora
tóriumokban az LC-MS rutinszerű alkalmazása. Tudomá
sunk szerint a Chinoin az országban másodikként állított 
rendszerbe olyan preparatív LC-MS-t, mely képes igen 
nagy számú minta nemcsak analitikai ellenőrzésére, ha
nem automatizált preparatív elválasztására is. A 2001 már
ciusában beállított készülék nagymértékben felgyorsította 
preparatív tevékenységünket egyrészt a kémiai reakciók 
alatt alkalmazott in process kontrol révén (mellyel ellen
őrizhető a reakció előrehaladása; hogy a kívánt vegyület 
megfelelő mennyiségben keletkezett-e; és hogy a reakció- 
elegyet egyáltalán érdemes-e feldolgozni), másrészt a 
nyerstermékek (automatizált kombinatorikus szintézissel, 
vagy hagyományos úton előállítva) automatizált kroma
tográfiás tisztítása segítségével. Egyúttal az így előállított 
termékek tisztaságára (lásd kromatogram), ill. szerkezeti 
összetételére (lásd MS spektrum) is nyerünk adatot.

Új laboratóriumi épületünk egyaránt segíti a hatékony 
szintetikus munkát, a környezet és a kutatók valamint a 
technikusok egészségének védelmét.

Fejlesztésre történő kiválasztás

A vezérmolekula szerkezetének szisztematikus módosí
tásával jutunk kellő kém iai és metabolikus stabilitást 
mustató, kedvezően alacsony toxicitással, megfelelő old
hatósággal és lipofilitással, kellő in vitro és in vivő farma- 
kokinetikai tulajdonsággal és jó  felszivódással rendelke
ző molekulákhoz, m elyek alkalmasak a preklinikai 
fejlesztésre történő kiválasztásra (drug candidate). Ter
mészetesen ebben a szakaszban az in vitro vizsgálatok 
mellett már fontos szerepet kapnak a fannakológiai vizs
gálatok is, melyek a kiválasztott vegyületek in vivő far
makológiái hatásairól adnak fontos felvilágosítást (orális 
hatékonyság, in vivő hatékonyság). A farmakológiai vizs
gálati szakaszban kapott eredmények elengedhetetlenek a 
fejlesztésre történő kiválasztáshoz.
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Felfedező kutatásunk hatékonyságát mutatja, hogy a 
Synthélaboval történő fúzió időpontja óta a kutatási fázis
ban eredmény nélkül leállított projektek aránya <50%. Cé
lunk: kétévente egy originális vegyület fejlesztésbe vétele 
a budapesti kutatás alapján.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Bátori Sándor -  Kapui Zoltán - Arányi Péter: Csúcstechnikák 
alkalmazása a Chinoin eredeti kutatásában 
A szerzők áttekintést adnak a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Rt. Felfedező kutatásán folyó kutatási gyakorlat
ról, az alkalmazott módszerekről, a kutatást elősegítő „high-tech” 
környezetről. Vázolják az egyes kutatás témák elindításának kö
rülményeit, és a fejlesztésre javasolt molekula kiválasztásáig tartó 
kutatási folyamat részleteit.
[Magy. Kém. Lapja, 57, 212 (2002)]

SUMMARY

S. Batori -  Z. Kapui -  P. Aranyi: Application of High-tech 
Methods in the Discovery Research of Chinoin
The authors give an overview about the research practice applied 
in Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd. Infor
mation is presented about the methods used in chemical and bio
logical research, and about the „high-tech” environment that 
helps the research work. The authors show the starting procedure 
of the research projects and the details of the process leading 
from the hit evaluation and validation through the lead optimiza
tion to the selection of the drug candidate.

A lobbanáspont különböző 
módszerekkel mért eltérő 

értékeinek biztonságtechnikai 
vonzatai

Nagy-Britannia Munkaegészségügyi és 
Munkabiztonsági Felügyelősége (HSE -  
Health and Safety Executive) Irányelveket 
(Guidances Note) bocsát ki öt területen 
(Orvos, Környezetvédelmi, Higiénia, 
Vegyipari biztonságtechnika, Üzemek és 
gépek, Általános). A Vegyipari Biztonság 
területére vonatkozó 24. számú irányelv 
(továbbiakban CS24 -  Guidance Note 
Chemical Safety24) tanácsai az alábbiak
ban foglalhatók össze.

1. A lobbanáspont az adott anyagra vo

natkozó, nehezen reprodukálható 
empirikus adat.

2. Egy adott módszerrel mért lobbanás
pont csak útmutatás, amely az adott 
anyag tűzveszélyességére vonatko
zik, de nem tekinthető olyan adatnak, 
amely minden körülmények között 
érvényes. A mérés mellett minden
képpen figyelembe kell venni az 
anyagra vonatkozó biztonsági adatla
pon szereplő értéket is.

3. A lobbanáspont mérése során a ka
pott értékek viszonylag tág határok 
között változhatnak, aminek okai le
hetnek

-  az anyagnak a vizsgálat során kiala
kuló egyensúlyi viszonyai,

-  a mérőberendezés tipusa és a vizsgá
lat körülményei,

-  a kezelő személy által elkövetett mé
rési hiba,

-  a mintavétel módja, különös tekintet
tel a keverékekre, halogénezett oldó
szerekre és az emulziókra,

-  a minta kezelésének és tárolásának 
módja a vizsgálat előtt,

-  a külső nyomás valódi értéke a mérés 
során.

4. A tiszta és nem viszkózus anyagokra 
vonatkozó lobbanáspont értékeknek 
összevethetőknek kell lenniük.

(Folytatás a 246. oldalon)
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A Chinoin szerepe a Sanofi-Synthélabo preklinikai 
fejlesztési programjaiban
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Két innovatív vállalat

Érdekes magyar és Chinoin vonatkozású idézeteket talál
hat a gyógyszerkutatás hírei iránt érdeklődő, szakirodal
mat böngésző kutató a Drug News and Perspective szak
lap XX. századtól búcsúzó 1999. decemberi számában [1]. 
Az újság tulajdonos-szerkesztő Prous az elmúlt század 
legjelentősebb világpolitikai eseményeit, találmányait és 
gyógyszerkutatási eredményeit összegezve az 1900-as 
évek történéseiből kiemeli az 56-os magyar felkelést. 
A nyolcvanas években elért jelentős gyógyszerkémiai át
törések között sorolja fel az első szelektív MAO-B inhibi
tor selegilin [2] gyógyászatban történő bevezetését a 
Parkinson-kór kezelésére.

E közvetlen vonatkozású magyar és a Chinoint érintő 
események mellett számos, a Chinoint közvetve érintő tör
ténést említ a közlemény. így a glaukóma kezelésében át
törést jelentő -  a gyógyászatba 1996-ban a Pharmacia ál
tal bevezetett -  és időközben „blockbuster”-ré váló 
prosztaglandin-származékot, a latanoprost-ot (xalipro- 
den). A hatóanyag totál szintézisének kidolgozása és a tel
jes analitikai fejlesztés a Chinoin kutatóinak érdeme [3]. 
Ez alapján a két vállalat között 1988 óta fennálló együtt
működés keretében a Chinoin 2006-ig kizárólagos gyártá
si jogokkal rendelkezik [4].

A Chinoin privatizációjában 1991-től szerepet vállaló 
francia Sanofi, illetve 1999-es fúziót követően a Sanofi- 
Synthélabo több jelentős készítménye is szerepel a fenti át
tekintésben. A 60-as évek sikerei között kerül megemlítés
re az antiarritmiás aktivitású amiodaron, a 70-es években a 
trombocita aggregációt gátló, azóta generikummá váló 
ticlopidin, 1998-ban a gyógyászatban bevezetett hatéko
nyabb optikailag aktív származéka a clopidogrel (plavix). 
Az 1990-es évek eredményeit áttekintve kerül említésre a 
gyógyászatba 1997-ben bevezetett nem-peptid tipusú irbe- 
sartan (aprovel). Utóbbi két jelentős készítmény hatóanya
ga gyártástechnológiájának megvalósitásához a Chinoin 
ipari kémiai fejlesztői jelentős eredményekkel járultak 
hozzá, továbbá klinikai kutató egységünk a klinika III fá
zisú vizsgálataikban vett részt.

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

Chinoin mint a Sanofi-Synthélabo vállalat csoport 
tagja

Az 1991-ben megtett első privatizációs lépések óta a Chi
noin széleskörű aktivitása mind jobban integrálódott a 
Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport tevékenységi körébe. 
Ma már a Chinoin K+F egységei is meghatározó szerepet 
töltenek be a Sanofi-Synthélabo független elemzők által is 
sokat ígérő portfoliójában [5] szereplő gyógyszerjelöltek 
m ielőbbi gyógyászatban történő hasznosításában. 
A Sanofi-Synthélabo csoportot árbevétele alapján a multi
nacionális gyógyszergyártók között a 16. helyen, míg a 
fejlesztési portfolióban lévő saját molekulák száma alap
ján az innovatív gyógyszerkutatással foglalkozó multina
cionális nagyvállalatok sorában a 9-10. helyen tartj ák szá
mon [6].

Longmann, a Sanoji jelentős nemzetközi céggé válásá
nak több mint 30 éves történetét elemző cikkében a várha
tó 2005-ös forgalmat említve, több igen jelentős készít
ményt prognosztizál [7]. A már említett clopidogrel és 
irbesartan mellett például az altató ambien készítményt, a 
klinika III vizsgálatoknál tartó antiarritmiás dronedaron-1 
(amely az amiodaron-t váltja fel rövidesen), a vastagbél 
carcinoma kezelésére kifejlesztett eloxatin-t és az antikoa- 
guláns hatású Arixtra® (fündaparinux) néven 2001. végén 
az USA-ban és a Közös Piac országaiban törzskönyvezett 
pentaszaharid származékot. (Utóbbi kiszerelésében igen je 
lentős szerepet kap a Chinoin csanyikvölgyi gyógyszerki
szerelő egysége, továbbá a klinikai fejlesztésében a klinikai 
kutató egységünk is részt vett.) A fenti eredmények a 
Sanofi-Synthélabo-t a legdinamikusabban fejlődő kutatás
orientált gyógyszervállalatok közé sorolják [8].

Közleményünk, amely egyben folytatása a Magyar Ké
mikusok Lapja korábbi számaiban gyógyszerkutatással 
foglalkozó közleményeinknek [9-11 ], a Chinoinban a K+F 
Preklinikai fejlesztés Szintetikus fejlesztés, Preklinikai fej
lesztési analitikai laboratórium, és Farmakokinetikai és 
metabolizmus laboratórium egységeiben folyó azon tevé
kenységeket tekinti át, amellyel hozzájárulunk a Sanofi- 
Synthélabo preklinikai fejlesztési portfoliójában szereplő 
témák megvalósításához (7. táblázat). Az 1. táblázat tar
talmazza azokat a preklinikai fázisban lévő gyógyszerje
lölteket is, amelyek Bátori, Kapui és Arányi közleményé
ben [12] ismertetett Chinoinban végzett kutatások
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1. táblázat

Preklinikai fejlesztési témák a Sanofi-Synthelabo kutatási portfoliójában 
és a Chinoin K+F Preklinikai fejlesztés szerepe

Vegyület jele Hatásterület vagy hatásmód Chinoin aktivitás

SL65.0155-10 5HT-4 antagonista preklinikai MPK vizsgálatok
SSR69071A humán leukocita elasztáz inhibitor felfedező kutatás és preklinikai MPK vizsgálatok
SR123781 antitrombotikum
SR125047C szigma receptor ligand

SSR125180F CCK-1 receptor antagonista hatóanyag kémiai és analitikai fejlesztése, gyógyszerforma fejlesztés
SSR125543 CRF-1 receptor antagonista
SR146131N CCK-1 receptor antagonista hatóanyag kémiai és analitikai fejlesztése, gyógyszerforma fejlesztés
SR125329C perifériás szigma ligand preklinikai MPK vizsgálatok

SSR146977 NK-3 receptor
SSR149415 V-1 b receptor antagonista
SSR149744C antiarritmikum
SSR150106 Cytokin és chemokin inhibitor
SSR161421 A-3 receptor antagonista felfedező kutatás, a hatóanyag kémiai és analitikai fejlesztése
SSR180575 perifériás szigma ligand
SSR181507P neuroleptikum
SSR182289L thrombin inhibitor
SSR240600 NK-1 receptor preklinikai MPK vizsgálatok
SSR240612 B-l receptor antagonista

SR271425 kemoterápiás szer
SSR591813L Nikotin receptor antagonista

eredményeként kerültek a Sanofi-Synthélabo fejlesztésre 
kiválasztott molekulái közé.

Az 1. táblázatban felsorolt preklinikai fejlesztésben lé
vő gyógyszerjelölteken kívül - jelenleg a klinikai vizsgála
tok rögös útját járó  vegyületek közül - a Chinoin K+F 
Preklinikai fejlesztés egységei közreműködnek:

-  a klinika I fázisban lévő SR57667B interakciós vizs
gálataiban,

-  a klinika Ha fázis szintjén lévő SR121463B kémiai és 
analitikai fejlesztésében és SR48968C interakciós 
vizsgálataiban,

- a  klinika Ilb fázis vizsgálatoknál tartó SR58611A 
toxikokinetikai és SRI42801 interakciós vizsgálatai
ban,

-  a klinika III fázis vizsgálatoknál tartó SR90144 kémi-

2. táblázat
A környezetbarát eljárás (green chemistry) 

jellegzetessége

Hatékony atombeépítés történik
A lépések közel 100%-os termeléssel valósulnak meg
Kereskedelmi alapanyagokat alkalmaz
Atoxikus intermediereken keresztül valósul meg és atoxikus
kiindulási anyagokat tartalmaz
Szobahőmérsékleten és nyomáson megvalósítható
Minimális oldószer felhasználás jellemzi
Kerüli halogénezett szénhidrogének alkalmazását
Egyszerű és biztonságos eljárás
Minimális lépésszámot tartalmaz (one-pot reakciók)
Minimális reagens felesleggel megvalósítható_____________

ai fejlesztésében [13], a hatóanyag, valamint a formá
zott term ék analitikai fejlesztésében és toxiko
kinetikai vizsgálataiban, az SR141716 interakciós 
vizsgálataiban,

-  az Európában forgalmazott alfuzosin amerikai törzs
könyvezéséhez szükséges kiegészítő interakciós vizs
gálataiban.

Korábban a preklinikai kémiai fejlesztés kereteiben 
foglalkoztunk a klinika Ha fázis szintjén lévő SR140333B, 
továbbá a klinika III fázis vizsgálatokon lévő SR57746A 
vegyületekkel.

Preklinikai fejlesztésünk főbb tevékenysége

A gyógyszerjelöltek kémiai és analitikai fejlesztése során 
végzett tevékenységünk

A kémiai fejlesztés első lépésében feladatunk a felfedező 
kutatás által megvalósított kémiai eljárásból kiindulva a 
méretnövelhető eljárás kidolgozása. Ennek során törek
szünk környezetbarát eljárások (green chemistry) megva
lósítására [14, 15]. A „zöld” kémia meghatározó elemeit a 
2. táblázatban foglaltuk össze. A fenti elvek alkalmazását 
a 2001-ben Hajdúszoboszlón tartott Vegyészkonferencián 
elhangzott plenáris előadáson mutattuk be [16] a vaso- 
presszin-2 receptor antagonista SR121463B előállítására 
méretnövelt eljárásunk [17] és a Liotta vezette kutatócso
port eljárásának [18] összehasonlításával.

Napjainkban a gyógyszerjelöltek átlagos molekulatöme
ge 500 körüli és jelentősen növekedett a hidrofób tulajdon
ságuk, azaz vízoldékonyságuk lecsökkent [19]. Kedvező
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esetben növelni lehet a vízoldékonyságot egy-egy kellő fizi
kai stabilitást mutató só elkészítésével. Előnyös, ha a kivá
lasztott só nem hajlamos polimorfiára és oldószerekkel nem 
ad pszeudo-polimorfokat. E hajlamról mintegy 20 eltérő po- 
laritású oldószerből történő kristályosítás során győződünk 
meg. Ha többféle polimorfia fellépésével kell számolni, ak
kor előnyös a stabil polimorfot kiválasztani és részletesebb 
kristályosítási kísérletekkel meghatározni a képződésénél a 
kritikus paramétereket [20]. A gyógyszerengedélyező ható
ságok a hatóanyag egységes polimorfját, vagy ritkábban po
limorfok azonos arányú elegyét engedélyezik.

A kémiai reakciók optimálása után kerül sor a kg-os 
léptékű előállításra a „certified batch” elkészítése során. 
További méretnövelés előtt a várható veszélyt részben adi
abatikus körülmények között megvalósított többféle kalo
rimetrikus méréssel térképezzük fel. A reakciók veszélyes
ségét hétfokozatú skálán tüntetjük fel, amelyen a nagyobb 
szám nagyobb veszélyességre utal. Exoterm, látens induk
ciós periódussal rendelkező reakciókat kevésbé veszélyes 
reakciókkal kell felváltani. A reakciók méretnövelésekor 
viselendő egyéni védőeszközök az intermedierek toxicitá- 
sától, bőr-, szem- és nyálkahártya-izgató, továbbá aller- 
gizáló hatásától függenek. Ezekről külön kísérletekkel 
győződünk meg. Csak ezután következhet a minőségbizto
sítással egyetértésben és a GMP (Good Manufacturing 
Practice, Helyes Gyártási Gyakorlat) előírásainak megfe
lelően, írásban előre rögzített körülmények között, az eljá
rás méretnövelése 10 kg-os léptékben.

Analitikusaink és fejlesztő kémikusaink szoros együtt
működésben dolgoznak. E nélkül a hatékony, időtakarékos 
fejlesztés elképzelhetetlen. Az alapelv az, hogy a fejlesztés 
korai lépéseiben az analitikusok szolgálják ki a kémikuso
kat, míg a fejlesztés későbbi szakaszában ez fordítva törté
nik.

Analitikusaink kiemelt feladata a kulcsintermedierek, a 
hatóanyag és a formázott termékek minőségének rögzítése 
minőségi előiratokban. Ezek csak validált analitikai mód
szereket tartalmazhatnak. Az analitikai módszerek validá- 
lásához szükséges referens vegyületeket és a sztenderdeket 
a kémikusaink bocsátják rendelkezésre megfelelő minő
ségben.

Analitikusaink fontos feladata a gyógyszerhatóanyag le
hetséges bomlási útjainak a feltérképezése is az ún. stressz 
stabilitási vizsgálatok során. A gyógyszerhatóanyag bomlá
sát, átalakulását ilyenkor szélsőséges körülmények között 
vizsgáljuk. Ennek során kidolgozott bomlás-specifikus kro
matográfiás módszer kerül alkalmazásra a gyógyszerható
anyag és formázott termékek gyorsított stabilitás (6-12 
hónapig) és a normál körülmények között végzett tartam
stabilitás vizsgálatainál (akár 5 évig). Ilyenkor azt állapítjuk 
meg, hogy a gyógyszerhatóanyag és -készítmények válto
zatlan felhasználási tulajdonsággal meddig tarthatók el a tá
rolásra előírt körülmények között.

A fejlesztés későbbi szakaszában, a klinikai vizsgálatok 
elindulása után mind a kémiai eljárásban, mind az analiti
kai módszerekben szükséges változtatásokat csak az enge
délyeztetést végző egységgel történt egyeztetés után lehet 
alkalmazni a gyakorlatban.

A gyógyszerjelöltek metabolizmus és farmakokinetikai 
vizsgálatai során végzett tevékenységünk

A hatósághoz első klinikai vizsgálatra benyújtandó dosz- 
szié összeállításához szükséges farmakokinetikai és meta
bolizmus vizsgálatoknál jelentős szerep ju t a Chinoin K+F 
Preklinikai fejlesztés Farmakokinetikai és metabolizmus 
laboratórium egységünkre. Ennek során három fő elvárás
nak kell megfelelnünk. A toxikológiai és biztonsági farma
kológiái vizsgálatok eredményeit alátámasztandó 
toxikokinetikai mérésekkel kell igazolnunk, hogy a fenti 
vizsgálatokba bevont állatokat érte a beadott gyógyszerje
lölt terhelése (expozíció), vagyis nem azért nem-toxikus 
egy anyag, mert pl. fel sem szívódik. A toxikokinetikai 
vizsgálatokhoz validált bioanalitikai módszer alkalmazha
tó csak, éppúgy, mint a farmakokinetikai paraméterek 
meghatározásához. Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy 
a toxikokinetikai vizsgálatok végzése GLP (Good Labora- 
tory Practice, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat) köteles 
éppúgy, mint maguk a toxikológiai és biztonságfarmakoló- 
giai vizsgálatok.

A második elvárás azon vizsgálatok elvégzése, melyeket 
a törzskönyvezési hatósághoz kell benyújtani. Tanulmá
nyozzuk a gyógyszerjelölt felszívódását, szervi szöveti 
megoszlását, valamint a szervezetből való ürülés mértékét 
és fő útját különböző állatfajokban. Az állatfajok kiválasztá
sában a toxikológia során használt állatfajok a meghatározó
ak, így leggyakrabban patkányt, kutyát és nyulat haszná
lunk, esetenként azonban — kutya helyett -  majom is szóba 
kerülhet. A vizsgálatoknak ezen a szintjén nagyon gyakran 
alkalmazunk radioaktív preparátumot, elsősorban l4C izo
tóppal jelzett vegyületeket. A törzskönyvezési hatóságok
hoz benyújtandó vizsgálatok közül (a preklinikai fázisban) 
meg kell említeni a vizsgálati anyag szervi, szöveti eloszlá
sának vizsgálatát (egész-test autoradiográfiás, és/vagy 
szerv- és szövetszint mérési módszerekkel), a plazma- (szé
rum-) fehérjékhez való kötődés vizsgálatát, a kiürülési 
anyagmérleg meghatározását, valamint a gyógyszerjelölt in 
vivő metabolikus átalakulás főbb irányának meghatározását.

A harm adik fontos elvárás a preklinikai farmako
kinetikai és metabolizmus vizsgálatokkal szemben, hogy 
az első humán vizsgálatok tervezéséhez, különösen a dózis 
kiválasztásához nyújtson segítséget. Természetesen a fenti 
vizsgálatok értékelése is sok segítséget adhat, mégis ki kell 
emelni az allometria alkalmazását az állatkísérletes vizsgá
latokból az emberre levonható következtetések, előrejelzé
sek fontosságában. Ugyancsak jelentős szerepe van a kü
lönböző állatfajokból és emberből nyert májsejteken 
történő in vitro metabolizmus vizsgálatoknak.

Az általunk végzett farmakokinetikai és metabolizmus 
vizsgálatok sora ezekkel a vizsgálatokkal még nem ér vé
get, hiszen a gyógyszerjelöltnek a K+F folyamatban való 
előrehaladásával újabb és újabb kísérleteken kell igazol
nunk megfelelőségét. így a már klinikai fejlesztési fázis
ban lévő anyagok sorsát vizsgálnunk kell ismételt adagolás 
mellett állatokban (de természetszerűen emberben is), fel 
kell derítenünk az esetleges enzim indukciós és gátló tulaj
donságokat, melyek a gyógyszer-gyógyszer interakciókért
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lehetnek felelősek. Sokszor pedig a gyógyszerfonnák ki
alakításában kell segítséget nyújtanunk.

Közös preklinikai fejlesztési tevékenységünk

Az egyes témák fejlesztése során elért eredményeket két- 
havonként tudományos ülésen elemezzük a Sanoft- 
Synthélabo adott tevékenységéért felelős szakembereivel, 
és közösen határozzuk meg a következő periódus kritikus 
fejlesztési feladatait. A fenti fejlesztési célok aligha lenné
nek megvalósíthatók a K+F Kutatásszervezés és kommu
nikációval való szoros együttműködés nélkül, akik a két
havonkénti megbeszéléseket előkészítik és koordinálják. 
Ezen kívül jelentős szerepet kapnak az egyes témák terve
zésénél, a Sanofi-Synthélabo közös adatbázisainak a min
dennapi munkában történő alkalmazásánál, az egyes 
témákban a telefon- és videokonferenciák megszervezésé
ben.

A felsőszintű vezetőség a preklinikai fejlesztési ered
mények iránt rendkívüli figyelmet mutat, hiszen egyes 
elemzők egy-egy gyógyszer fejlesztési költségét már 800 
m illió dollárt meghaladó összegre becsülik [21, 22]. 
A költségek a sikeres fejlesztések számának növelése mel
lett a fejlesztés idejének és a klinikai vizsgálatok rövidíté
sével csökkenthetők. A fejlesztés során csoport elvárás, 
hogy kiválasztástól az első klinikai vizsgálat elindulása 
közötti preklinikai fejlesztési idő a korábbi 34 ± 3 hónap
ról 24 hónapra, vagy még rövidebb időre csökkenjen. 
Az ilyen és ehhez hasonló kihívásokra a Chinoin kutatói 
eddigiekben mindig pozitív választ adtak és eredményeink 
kiváltották francia kollégáink egyöntetű elismerését.
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Hermecz István -  Héja Gergely -  Simon Kálmán -  Szatmári Ist
ván -  Török Zoltán -  Juhász Hedvig -  Arányi Péter: A Chinoin 
szerepe a Sanofi-Synthélabo preklinikai fejlesztési program
jaiban
Az elmúlt tíz évben a nemzetközi Sanofi-Synthélabo vállalatcso
port értékes tagjává vált Chinoin K+F Preklinikai fejlesztése 
hatékonyan vesz részt a vállalatcsoport kb. 50 gyógyszerjelöltet 
tartalmazó fejlesztési portfoliójának művelésében. A gyógyszer
jelöltek kémiai fejlesztésében, a hatóanyagok és formázott termé
kek analitikai fejlesztésében és a gyógyszerjelöltek preklinikai 
MPK vizsgálatai során elért eredmények nagymértékben hozzá
járulnak az ígéretes gyógyszerjelöltek mielőbbi klinikai vizsgála
tának elkezdéséhez. Legújabb kihívás, hogy a kiválasztást köve
tően a gyógyszerjelölt 24 hónapon belül a klinikai fejlesztés és 
kutatás szakaszába lépjen.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 217 (2002)]

SUMMARY

I. Hermecz-G. Héja- K. Simon-I. Szatmári-Z. Török-H. Ju
hász -  P. Arányi: The Role of Chinion in the Preclinical Devel
opment Portfolio of Sanofi-Synthélabo
Chinoin Preclinical development, which became a member of the 
international Sanofi-Synthélabo Group in the last ten years, effi
ciently participates in the realization of Sanofi-Synthélabo’s 
research and development portfolio containing cca 50 drug can
didates. The results of chemical development, analytical research 
and preclinical MPK studies of drug candidates significantly con
tribute to the early start of the clinical investigations of the prom
ising drug candidates. Resent challenge is the fulfillment of the 
24 month development time, to enter clinical research after selec
tion of a drug candidate.
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Új kutató és fejlesztő laboratóriumi épület létesítése
REGÉNYI PÉTER* 

PORCSALMY LÁSZLÓ’

Alapkoncepció

A Chinoin Rt. kémiai kutató és fejlesztő laboratóriumainak 
a 60-as években emelt 6 szintes épület adott helyet, az ak
kori előírásoknak megfelelően. Az épület és a laboratóriu
mok az idők folyamán elavultak, a rendelkezésre álló esz
közökkel, védelmi berendezésekkel egyre nehezebben 
lehetett követni a dolgozók védelmét szolgáló előírásokat. 
Elsősorban épületgépészeti rendszere vált kritikussá, de 
egyéb, építészeti, üzemviteli problémák is egyre sűrűbben 
jelentkeztek. Ezért döntött végül a vállalat vezetése egy új 
laboratóriumi épület létrehozásáról.

A Chinoin Rt. új laboratóriumi épületében 72 kutató
fejlesztői munkahely létesült, ezáltal a régi épületet teljes 
egészében használaton kívül helyezhették. Az épület bejá
ratát az 1. ábra mutatja be.

Az épület két alsó szintjén összesen 22 db laboratóriu
mi helyiség létesült, míg a harmadik szinten gépházakat, 
kapcsolótereket és raktárakat alakítottak ki. A teljes beépí
tett alapterület 1 428 m2, a három szint összes nettó terüle
te 3 700 m2, kubatúrája 16 130 lm3, amely az eddigi tevé
kenység bővítésére is lehetőséget teremt. A dolgozók 
kényelme érdekében a létesítmény teljesen klimatizált, a 
beépített összes hűtőteljesítmény mintegy 800 kW. Az új 
laboratóriumok tervezésénél a biztonság, a dolgozók 
egészségét nem veszélyeztető munkakörülmények megva
lósítása volt az elsődleges követelmény. Ennek részletes 
megfogalmazása során a Sanofi-Synthélabo csoport biz
tonsági politikájában meghatározott alapelveket vettük fi
gyelembe.

Miután ebben az épületben csak kémiai kutatás, fejlesz
tés folyik, „csak” vegyi expozíciós veszéllyel számoltunk, 
biológiai kockázat ebben az épületben nincs jelen. A véde
lem kialakítása során a kollektív védelem elsőbbségét biz
tosítottuk az egyéni védőeszközökkel szemben, amint azt a 
logika -  és a munkavédelmi törvény is -  megköveteli. En
nek természetesen mindig vannak korlátjai. Az említett 
biztonságpolitika nevesíti ezt a korlátot is: a kollektív vé
delmet úgy kell kialakítani, hogy a vegyifülkékben egyéni 
védőeszköz nélkül lehessen kezelni 20-100 mikro- 
gramm/m3 egészségügyi határértékű anyagokat is (érzé
keltetésül: kb. 50 mikrogramm egy kristálycukor szemcse 
tömege, ezt kell egy köbméter levegőben egyenletesen el
osztva elképzelni az adott koncentráció eléréséhez). Ezt a 
védelmet elsősorban a vegyifülkék biztosítják. A laborató
riumi helyiségekbe ezért olyan vegyifülkéket építtettünk 
be, amelyeknél az ablak/ajtó síkjában mérhető elszívási se
besség 0,4 m/s +/- 20%. Ez a légsebesség elegendő a fenti 
kritérium teljesítéséhez.

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

1. ábra. Az új kutató és fejlesztő laboratórium látképe
(Fotó: Darányi Edit)

Az épületben összesen 109 vegyifülke működik. Ha 
ezek mindegyike egy időben teljesen nyitva lenne, ebből a 
légsebességi követelményből nagyon magas légszállítás 
adódna, gazdasági okokból erre méretezni nem lehetett. 
Hogy a fülkék véletlen nyitva felejtését megakadályozzuk, 
a fülkék nyílásainál automata, mozgásérzékelős, időzített 
zárószerkezetet alkalmaztunk. Ezzel a megoldással -  és az 
épületben folyó tevékenység elemzése alapján -  lehetett 
elérni, hogy csak a fülkék legfeljebb 40%-ának egyidejű 
nyitására méretezzünk, értelemszerűen csökkentve a klí
marendszer szükséges összes légszállítási teljesítményét.

A vegyifülkék fémszerkezetűek (munkalapjuk sem ég
hető anyagú). Minden laboratóriumi helyiségben elhelyez
tünk tűzbiztos vegyszertároló szekrényt is. Amennyiben a 
munka során ennél veszélyesebb anyaggal is kell dolgoz
ni, az egyes munkafázisokhoz esetleg szükséges egyéni 
védőeszközöket anyagfajtákként, kockázatelemzés alap
ján határozzuk meg.

Az épület tűzvédelmét a megfelelő szerkezeti anyagok 
mellett fali tűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek valamint in
telligens tűzjelző érzékelők szolgálják. A menekülési út
vonalakat úgy alakították ki, hogy minden laboratóriumból 
két irányban lehessen távozni, és mindenhonnan 40 méte
ren belül védett helyre illetve lépcsőházba lehessen eljutni.

A 2. ábra egy általános elrendezést mutat. Megfigyel
hető a vegyifülkék nagy száma. Ezáltal teljesül, hogy ve
gyifülkében végezhető minden, expozíciós kockázatot je 
lentő művelet. A szigetasztalokon csak műszeres munkák 
folynak. Az expozíciós kockázat csökkentését és a munka- 
körülmények javítását szolgálja az a megoldás is, hogy a 
laborban tartózkodó kutatók közvetlen adminisztratív 
munkája külön, leválasztott, ablakkal ellátott részen törté
nik. így, miközben szemmel tarthatják a laborbeli folyama
tokat, légtechnikailag elkülönített térben dolgozhatnak.

További kollektív védelmet jelent, hogy a laboratóriu
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mok a folyosóhoz képest alacsonyabb nyomás-szinten 
vannak, így a levegő a vegyifülkék és a helyi elszívások 
irányába áramlik. Ilyen szellőztetés mellett ugyanis mini
mális az esélye annak, hogy a leválasztott adminisztratív 
fülkében ill. a folyosón tartózkodó kutatók valamilyen ve
gyi anyag expozíciójának legyenek kitéve.

A vegyifülkék légelszívása az amerikai előírásokat is 
kielégíti. Külön automatika biztosítja, hogy a fülkeajtó/ab- 
lak nyitási százalékának arányában az elszívott levegő 
mennyisége nőjön, ezzel folyamatosan biztositva a hom
loksíkban mérhető előírt elszívási sebességet.

Arra is tekintettel kellett lenni, hogy ha pld. egy 5 ve
gyifülkével ellátott laboratóriumban egyidejűleg minden 
fülke teljesen nyitva lenne, a fülkék nyílásainál előírt elszí
vási sebesség a helyiségben olyan mértékű légcsere szá
mot okozna, ami már nem megengedett. Ugyancsak gon
dot jelentene a teljes klímarendszer energia elvétele, ezért 
a 3. ábra szerinti szellőzési rendszert alakítottuk ki.

Valamennyi vegyifülke a saját elszívási intenzitását a 
homlokzatán folyamatosan mért légsebességről, mint ve
zérlő paraméterről szabályozza. Másfelől alapállapotra 
zárja az ajtókat, ha a beállított ideig a fülke előtt mozgást 
nem érzékel. Ezáltal egyidejűleg maximum annyi fülke le
het nyitott állapotban, ahány személy dolgozik a helyiség
ben.

A laboratóriumok állandó befúvással rendelkeznek a le
választott adminisztratív sarkoknál. Laboronként egy köz
ponti vezérlő ellenőrzi valamennyi fülke állapotát és a 
nyomásviszonyokat, ennek megfelelően szabályozza a 
szükség szerint változtatott befúvás (és elszívás) értékét, 
biztosítva a laboratóriumban a mindenkori depressziót a 
folyosóhoz képest. A központi klímaegységek a fő vezeté
kekbe épített nyomás-szabályozókon keresztül változtat
ják az összes befúvott és elszívott levegő mennyiségét.

Az ergonómiai és biztonságtechnikai szempontokat a 
legnagyobb súllyal vettük figyelembe a laborberendezések 
kiválasztásánál.

2. ábra. Általános laborelrendezés
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VÁLTOZÓ BEFÚVÁS

3. ábra. A légtechnikai rendszer elvi kapcsolása

A fontosabb berendezések

Laborfülkék

Az amerikai szabvány szerinti egyedi, fülkénkénti légsza
bályozás, automatikus ajtómozgatás, lábnál elhelyezett, 
fotócellás ajtónyitás, a munkafelület peremmel rendelke
ző, monolit kerámia lap, alsó-felső perem-elszívás, mely
hez csatlakozik a fülke alatti szekrénytől is egy elszívó ág, 
az elszívó vezetékek szálerősítésű, vezetőképes műanyag
ból készültek, a fülke teteje robbanás esetén felnyílik a 
nyomás levezetése érdekében. Az igényelt helyeken egyik 
fülkéből a másik fülkébe eszközt és anyagot lehet továbbí
tani fülkén belül. A fülke a megszokottnál több csatlakozá
si lehetőséggel rendelkezik.

Vegyszertároló szekrények

Hőszigetelt, öncsukó szerkezettel rendelkező biztonsági 
szekrények, belső kármentővel, megszívással, a szekrény 
belső felületén 200 °C-ig ellenálló epoxi bázisú bevonat
tal. Az oldószertároló szekrények külső felületükön 
1 200 °C-ig ellenállóak, illetéktelen hozzáférés ellen is 
védettek.

További helyiségek

A laborok mellett természetesen a megfelelő raktárak, gép
házak, palacktárolók, a kor követelményeinek megfelelő 
öltözők, irodák, tartózkodók is létesültek, szerves kapcso
latban a laboratóriumi helyiségekkel.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a Chinoin egyik leg-
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fontosabb, és legjelentősebb nem közvetlen termelő célú 
beruházásával a dolgozók egészségét, komfortérzetét ma
ximálisan szem előtt tartó, gazdaságosan üzemeltethető, 
világszínvonalú kutató-fejlesztő központot hozott létre, 
amely jótékony hatással van a vállalat jövőbeni tevékeny
ségére, lehetőségeire, s ezáltal hozzájárni a magyar gazda
ság kedvező megítéléséhez is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Regényi Péter -  Porcsalmy László: Új kutató és fejlesztő' labo
ratóriumi épület létesítése
A közlemény a Chinoin Rt. új kémiai kutató-fejlesztő bázisát mu
tatja be. Ismertetjük az elavult, régi épületet felváltó korszerű, az 
európai követelményeknek megfelelő létesítmény alapvető terve
zési szempontjait, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető 
munkahelyek kialakítása érdekében alkalmazott kollektív véde

lem fő paramétereit. Részletesen tárgyaljuk az alkalmazott lég- 
technikai megoldást, a berendezést és a laborbútorzatot, valamint 
a tűzvédelmi rendszereket, eszközöket.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 221 (2002)]

SUMMARY

P Regényi -  L. Porcsalmy: Installation of the New Research 
and Development Laboratory Building
The paper describes the new research and development laborato
ry building in Chinon Co. Ltd. You can find the basic design 
parameters of the new installation which replaced the old, obso
lete one, to ensure the complience with the European regulation 
and also the main sets of data concerning the applied engineering 
control measures to ensure the healthy and safe working condi
tions. We discuss the HVAC system, the equipment and lab furni
ture in details and the fire protection system and tools as well.

A Chinoin ipari kémiai aktivitásának megújulása (átrendeződése)

KÁLLAY TAMÁS*

Az ezredfordulón 90 éves Chinoin ipari kémiai aktivitásá
nak 8 és fél évtizedes történetét, jellemzőit és eredményeit 
kiválóan foglalja össze az 1996-ban megjelent könyv [1], 
melynek nem véletlenül adták a következő címet: „Egy 
mindig megújuló vállalat: a Chinoin története”.

Emlékeztetőül, csak rövid címszavakkal összefoglalva 
az innováció főbb fejezetei:

-  Distol -  az első hatásos májmétely ellenes gyógyszer,
-  Novatropin -  a Chinoin első eredeti szintetikus 

gyógyszere,
-  a Papaverin első ipari szintézise,
-  Ultraseptyl -  antibakteriális szulfonamid, a Chinoin 

első ötven évének legeredményesebb terméke,
-  a G-penicillin -  az első magyarországi antibiotikum 

gyártás megszervezése,
-  Selegiline (Jumex) az első szelektív MAO-B inhibitor 

a 85 éves Chinoin egyik legjelentősebb gyógyszere,
-  a prosztaglandinok -  kiemelkedő, sikeres műszaki 

fejlődés a finom kémiában,
-  Piretroidok- környezetkímélő, specifikus inszekticid 

növényvédőszerek.
A kilencvenes években a Chinoin kémiai aktivitása 

több szempontból változott és gyökeresen megújult. A vál
lalat korábbi sikeres eredményeinek hangsúlyozott elisme
rése és értékelése mellett a Sanofi vezetése új gyógyszer
kutatási irányzatot, filozófiát jelölt ki, meghatározta az 
ipari kémiai tevékenység fő profilját, és elindította a nem
zetközi versenyképességhez szükséges vállalati arculat, 
környezet és működés korszerű kialakítását.

A stratégiai célok elérése során megtett úton az ipari ké
miai aktivitás területén kezdetben néhány fájdalmas lépést

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

is meg kellett tenni. Ezek csak röviden összefoglalva az 
alábbiak voltak: a szintetikus és félszintetikus antibioti
kumok gyártásának megszüntetése, a növényvédőszer 
gyártások áttelepítése, a versenyképtelenné vált gyógy
szerhatóanyag gyártások -  Furosemid, Nalidixsav, Papa
verin, Pentoxifillin stb. -  leállítása. Ugyanakkor elkezdő
dött a Sanofi vezértermékeihez szükséges intermedierek és 
hatóanyagok gyártástechnológiáinak kidolgozása, ill. 
adaptálása. Az új elvárások szükségessé tették a Chinoin 
hagyományosan jó  kémiai ipari fejlesztésének hatékony 
integrálódását az anyavállalat hasonló tevékenységébe.

Az ipari kémiai fejlesztés számos, a Sanofi által java
solt termék technológiai adaptálását és üzemesítését vé
gezte el, hogy az 1991-es szovjet válságból adódó piac
vesztés okozta kémiai termelőaktivitás csökkenést pótolni 
lehessen. Ennek eredményeképpen valósult meg a Sandoz- 
zal megkötött szerződés keretében a bevezetés előtt lévő 
Terbinafin humán gombaellenes készítmény intermedier- 
jének -  egy metil-amino-naftalin származék -  gyártása. 
Egy másik új aktivitás volt a Flumekin hatóanyag gyártá
sának bevezetése.

A termékstruktúra váltását célzó új termékek gyártásá
nak bevezetésével párhuzamosan másik két területen is je 
lentős „átrendeződésre” volt szükség. A nagyobb feladatot 
a telephely jövőképének meghatározása és ezzel összefüg
gően az egyes aktivitások -  kutatás, kémiai termelés és fej
lesztés, gyógyszertermelés és fejlesztés -  célszerű kon
centrálása és korszerűsítése jelentette. A másik, a kémiai 
aktivitás hatékonyságát jelentősen meghatározó létszám 
struktúra és szervezeti felépítés kialakítása. Mindkét terü
letjelentős fejlődésen ment át, míg kialakult a kémiai szak
ág, mint önállóan gazdálkodó és működő divízió és meg
épült az évtized legnagyobb beruházásaként a minden 
korszerű igényt kielégítő többcélú-többtermékes (multi 
product plant -  MPP) gyógyszerhatóanyag -  végtermék és
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intermedier -  gyártó üzem, melynek részletes bemutatásá
ra egy másik közleményben kerül sor.

Az átrendeződési folyamat érdekesebb jellem zőit az 
aláboiakban lehet számszerűen összefoglalni:

- a  ryártott kémiai termékmennyiség az 1996-os 340 
i c n írói mintegy 410 tonnára nőtt, de ezen belül a 
z: :ke 'y mértékben, mintegy 20 tonnával csökkenő 
s; yát t.:,használásé termékek mellett a Sanofi részére 
gyártottak 40 tonnáról 300 tonnára nőttek,

-  a 90-es évek elején mintegy 950 m3 gyártó reaktor 
térfogat a felére csökkent és ezzel egyidőben a beépí
tett terület is csökkent 30%-kal,

- a z  évtized fentiek szerinti változásai a kapacitáski
használás tekintetében a 10-60%-os értékről a 
40-100%-ra való javulást eredményezték,

-  a kémiai fejlesztési ráfordítások aránya az utóbbi öt 
évben az alábbiak szerint változott: Sanofi részére 
50-ről 75 százalékra és a saját termékekre fordított 
aktivitás változatlan aránya mellett a harmadik feles 
témák -  a Sanofi vállalatcsoporton kívüli gyógyszer- 
ipari cégek részére végzett tevékenységek -  25%-kal 
csökkentek.

A fentiek szerinti változások adták meg annak a lehető
ségét, hogy a hagyományosan jó Chinoinos kémiai tudás 
és tapasztalat igen jelentős teljesítménnyel és eredmények
kel járuljon hozzá a Sanofi vezértermékeinek — az Irbesar- 
tan és Clopidogrél -  világsikeréhez. E sikertörténet egyik 
kimagasló eredménye az Irbesartan kiinduló intermedier- 
jének, a ciklopentán-imidazolin-hidroklorid eljárás szaba
dalommal védett gyártástechnológiájának megvalósítása
[2], mellyel napjainkban 150 tonna feletti mennyiség ké
szül a többcélú üzemben. A másik ugyancsak kiemelkedő 
teljesítmény a Clopidogrél kulcsintermedierjének, a tienil- 
etil-amin 100 tonnás nagyságrendű termelésének megva
lósítása, amely egy igen nagy hatékonyságú katalitikus 
hidrogénezési eljárás ipari realizálását jelentette. Párhuza
mosan, e két kulcsintermedier aktivitást meghatározó ter
melése mellett a Sanofi-Winthrop hagyományos termékei
ből további gyógyszeralapanyagok gyártásának adaptálása 
valósult meg. Ezek közül a legjelentősebb kettő a Plaque- 
nil-szulfát és a Proxibrát, melyek piaci eredményei az 
utóbbi években jelentősen növekednek.

Az előbbiekben részletezett ipari eredményekkel a Chi- 
noin bizonyította, hogy méltó társ a Sanofi-Synthélabo vi
lágméretű innovációjában és felnőtt azon elváráshoz, hogy 
ebben az innovációban a három stratégiai kémiai gyártóhely 
egyike legyen. Ennek további bizonyítéka volt, hogy a 
Clopidogrél hatóanyag USA-ban is bejelentett gyártója let
tünk. A kémiai termelésben való integrálódás legújabb meg
határozó kihívása pedig, a jelenleg folyamatban lévő, több 
milliárd forintos beruházással megvalósuló Irbesartan ható
anyaggyártás, mely a tervek szerint a Sanofi-Synthélabo jö
vőbeni igényének egyharmadát fogja biztosítani.

A kémiai termelés utóbbi években megvalósult és je 
lenleg folyamatban lévő átrendeződése és integrálódása 
nem történhetett volna meg, ha az ipari kémiai kutatás-fej
lesztés nem bizonyította volna eredményesen hagyomá
nyos rátermettségét. Ennek további következménye volt,
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hogy a Sanofi-Synthélabo stratégiai döntése alapján a Chi- 
noin az innováció jelentős részese lett, ezért épült meg az 
új kémiai kutatás-fejlesztési laboratóriumi épület, és az in
tegrálódást segítő szervezeti módosítások után megkezdő
dött egy igen intenzív együttműködés a Sanofi-Synthélabo 
ígéretes, új molekuláinak piacra juttatása céljából.

Egy 90 évet megélt vállalat csak úgy lehetett sikeres a 
múltban és csak úgy lehet versenyképes a jelenben és a jö 
vőben, ha van képessége és kitartása a megújulásra, a kor 
követelményei szerinti átrendeződésre. Az utóbbi tíz év át
rendeződése azonban jelentősen különbözött a korábbi 
nyolcvan évétől. A korábbi évtizedek innovációs és meg
újulási folyamatait egy-egy nagy egyéniség vagy kiemel
kedő szakmai csoport határozta meg és elegendő volt a vál
lalat eredményeit magyarországi vagy európai szintre 
emelve mérni. A je len  átrendeződéseit és innovációját 
azonban a magas szintű csapatmunka jellemezte, és kell 
hogy jellemezze a jövőben is, ugyanakkor a teljesítményt 
egy multinacionális, dinamikusan fejlődő világcég, a 
Sanofi-Synthélabo részeként világmérető mércével fogják 
mérni.

IRODALOM

[ 1 ] Sípos A. -né -  Bencze G. -  Bikki /. -  Korbonits D.: A Chinoin történe
te, Budapest, 1996

[2] Sanofi-Synthélabo, Párizs (FR): 218680 sz. magyar szabadalom 
(1997)

ÖSSZEFOGLALÁS

Kállay Tamás: A Chinoin ipari kémiai aktivitásának megúju
lása (átrendeződése)
A több mint 90 éves Chinoin kémiai aktivitásának megújulását 
főként a szintetikus hatóanyagok európai szintű kutatás-fejleszté
se és ipari realizálása jellemezte. Az utóbbi évtizedben a Sanofi- 
Synthélabo csoport tagjaként a megújulás kihívásait az új straté
giai termékek hatóanyagainak -  Irbesartan, Clopidogrél -  ipari 
innovációjában való együttműködés adta. Az integrálódás ered
ményes megvalósulása után, ma a Chinoin kémiai aktivitása a vi
lágon a második legdinamikusabban fejlődő gyógyszer vállalat, a 
Sanofi-Synthélabo jelentős része.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 223 (2002)]

SUMMARY

T. Kállay: The Modernization (Restructuring) of the Industri
al Chemical Activity of Chinoin
The modernization of the chemical activity of the more than 
90-year-old Chinoin has been mainly characterised by the 
research, development and industrial realization of synthetic 
active pharmaceutical ingredients on European level. As a mem
ber of the Sanofi-Synthélabo group, in the last decade the coop
eration in the industrial innovation of the active ingredients of the 
new strategic products -  Irbesartan, Clopidogrél -  represented 
the challenge of rejuvenation. After the successful implementa
tion of the integration, today the chemical activity of Chinoin is 
an important part of Sanofi-Synthélabo, the second fastest devel
oping pharmaceutical company of the world.
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Többcélú gyógyszerhatóanyaggyártó üzem

NÉMETH ATTILA* 
REGÉNYI PÉTER*

Alapkoncepció és célkitűzés

A gyógyszerhatóanyagok kémiai gyártására jellem ző a 
szakaszos technológia, amelyben a reaktorok és különféle 
műveleti egységek, különféle kombinációban, összerende- 
zetten alkalmasak egy-egy intermedier vagy végtermék 
előállítására. Ennek megfelelően évtizedeken keresztül jel
lemző volt, hogy dedikált, egy-két termékes gyártóüze
mekben állítottuk elő ezen termékeinket, melyek csak ne
hezen tudták követni a piac időben változó igényeit. 
A Sanofi-Synthélabo-Chinoin a kilencvenes évek végén 
célul tűzte ki, hogy csökkenti az elöregedett egytermékes 
üzemeinek a számát, ezúton csökkenti a termelési költsé
geket. Mindezt egy új üzem építésével oldja meg, ahol 
gyors, biztonsággal végrehajtható a termékváltás, új eljárá
sok bevezetése magas beruházási költségek nélkül is lehet
séges, ugyanakkor az új üzem megfelel a GMP és a FDA 
követelményeinek.

Kezdetben nyolc technológiát választottunk ki és ren
deztünk egyetlen gyártósorba. Az így papíron kialakult 
üzem 59 reaktort tartalmazott mintegy 117 m 3 össztérfo- 
gattal és természetesen irreális megtérülési idővel.

Ezt követően a gyártósort a következő szempontok sze
rint újraértékeltük:

-  sarzsméretnövelés, első menetben nem vizsgálva az 
esetleges raktárkészlet növekedést, mint következ
ményt,

-  a lehető legtöbb egymást követő műveleti és kémiai 
lépést elvégezni ugyanabban a készülékben,

-  stabil intermediereknél a technológia megtörése, 
majd a következő intermediert az első intermedier ké
szülékeiben legyártani, akár kampánynyi mennyiség 
raktárra vétele mellett.

Ezen felülvizsgálat azt eredményezte, hogy ugyanazon 
termékeket azonos kapacitásban 16 db reaktorral lehetsé
ges legyártani, melyek össztérfogata 55,6 m3.

Fenti követelményekhez természetesen olyan berende
zéseket kellett találnunk, amelyek rugalmasak, jól szabá
lyozhatók, jól tisztíthatok.

A beruházási költséget vizsgálva már négy éven belüli 
megtérülés volt elérhető, mely számításnál az alábbiakat 
vettük figyelembe. Az új üzemben mintegy 30% ener- 
giamegtakarítás érhető el a szétszórt régi üzemekhez ké
pest. Lényegesen csökkent a munkaerőszükséglet. Tervez
tük, hogy a készülékek kihasználtsága javul, az új üzem 
karbantartási költsége kisebb lesz. Végezetül 25% szabad 
kapacitással terveztünk, ahol is egy átlagos profithozamú 
új termék befogadást kalkuláltunk.

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

I. ábra. Többcélú gyógyszerhatóanyaggyártó üzem távlati képe
(Fotó: Darányi Edit)

Az üzem előkészítése során készült tanulmányok az 
alábbi célkitűzéseket jelölték ki:

— a minőségi követelmények teljesítése érdekében kü
lön kell választani az intermedier üzemet a végtermék 
feldolgozótól,

— célszerű külön választani a speciális kémiai művele
teket (katalitikus hidrogénezés, klórmetilezés stb.),

— az egész üzemet behálózó hatékony nagynyomású 
tisztítórendszert kell kiépíteni,

— a gyakori technológiaváltás következtében, a nagy 
számú változók miatt a kézi irányítás már nem tartha
tó. Korszerű DCS folyamatirányító rendszer építése 
szükséges,

— technikai megoldást kell találni az egyes műveleti 
egységek kombinálható kapcsolására.

A fentieken túl kiemelt kérdésként kellett kezelnünk a 
környezeti hatásokat is.

Az üzem látképét az 1. ábra mutatja be.

Néhány technológiai részlet

Folyamatirányító rendszer

A változók nagy száma és a biztonságtechnikai kockázat 
mértéke, a minőség jó  reprodukálhatósága, egy -  szaka
szos technológia irányítására is alkalmas -  folyamat- 
irányító rendszert igényel. A kiválasztott folyamatirányító 
rendszer meghatározó volt a gépek-berendezések, művele
ti eljárások specifikálásánál is.

A kiválasztott rendszertechnikai blokkséma az 2. ábrán 
látható.
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LOKÁLIS HÁLÓZAT ETHERNET ТСРЛР

2. ábra. A folyamatirányítás rendszertechnikai blokksémája

Oldószerbemérés

Az üzem közelében elhelyezett 25 m3-es tartályokból kg 
pontossággal lehet oldószereket juttatni a technológia sze
rinti reaktorba, a mindig esedékes recepturának megfelelő
en. Ezt a szolgáltatást alapvetően a folyamatirányító rend
szer tette lehetővé. Ugyanakkor a tartályok inertizáltak, 
gázinga elven tölthetők, így mind biztonságtechnikai, 
mind környezetvédelmi szempontból megfelelnek a kor 
követelményeinek.

Az üzemi feladó rendszer irányítástechnikai folyamat- 
ábráját a 3. ábra mutatja be.

A reaktorok kiválasztása

A létesítmény alapvetően zománcozott készülékeket hasz
nál reaktorként. Ezek változtatható szögállású keverőele
meket tartalmaznak két szinten. Ezáltal ugyanaz a keverő 
használható akár extrakciós, akár kristályosító művelet vi
telére, valamint különféle reakciók levezetésére, természe
tesen a fordulatszám fokozatmentes szabályozása mellett. 
Köpenyoldalon három szakaszban (egyharmad, kéthar
mad, háromharmad töltet) szabályozhatóan, minden reak
torra önálló úgynevezett termoblokkal rendelkezik, amely- 
lyel a folyamatirányító rendszer, -  természetesen fizikai 
korlátokon belül -  tetszőleges hőfok profilt tud biztosítani.

Modell alapú szabályozás esetén túllendülés nélkül a 
leggyorsabb hőmérséklet változtatás érhető el, ezáltal az 
összműveleti idők is csökkenthetők voltak.

A készülékek kombinációja

Az üzem súlypontjába valamennyi készülék aljáról és tete
jéről csővezetéket vezetünk, ahol is technológiától függő 
csőidom készlettel az éppen szükséges készülék sorrendi
séget lehet kialakítani.

A számozott, technológiához dedikált, csatlakozó cső

mkl

idom készletet termékváltáskor a tisztítással egy időben 
kell cserélni.

Tisztítás

A mai minőségbiztosítási kívánalmak figyelembe vételével 
az egyik legkritikusabb eljárás. Az önállóan, egyben vásá
rolt műveleti elemek (centrifuga, vákuumszárító stb.) saját 
CIP (Cleaning In Piacé) rendszerrel kerültek beszerzésre. 
A reaktorok, vezetékek és szerelvények tisztítására 120 
bar-os központi mosó rendszer építettünk ki. Természete
sen ennek hatékony használatához a gyártó rendszer kivá- 
lasztásánál-elhelyezésénél is figyelemmel kellett lenni.

Lényeges elem, hogy a reakcióeleggyel érintkező sze
relvények holttérmentesek, így tisztításuk nyitott állapot
ban egyértelmű és korrekt.

Gyakorlati tapasztalat, hogy termékváltásonként 2-4 
nap tisztítás után, 1 órán belül új recepturával újra indítha
tó az üzem. A tisztítással „elvesztett idő” az optimált mű
veleti időkből gyakorlatilag megtérül.

A 90-es évek végén több milliárdos költséggel meg
épült üzem a piaci igények szerencsés alakulása következ
tében kevesebb, mint három év alatt megtérült. Egyértel
műen visszaigazolta a tanulmányokban rögzített elvek és 
szempontok helyességét egyetlen pont kivételével és ez a 
karbantartási költségek alakulása. Hasonló üzem építésé
nél számítani kell arra, hogy a bonyolultabb, átlagosnál 
jobban műszerezett készülékek, a folyamatirányító rend
szer olyan állandó karbantartási munkákat igényelnek, me
lyek költsége meghaladja az egyszerűbb gyártósorok ún. 
„tűzoltó” jellegű karbantartási költségét.

Jelenleg az üzem bővítése folyik közel kétszeresére, 
melynek szintén meg vannak az első tanulságai. Nevezete
sen a folyamatirányító rendszerek fejlődése olyan gyors, 
hogy a régi rendszer egyszerű bővítése ma már korszerűt
len üzemképet eredményezne, ezért újabb, a régivel kom
munikáló, de annál korszerűbb rendszert kellett választa
nunk.

3. ábra. Üzemi feladórendszer irányítástechnikai folyamatábrája
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A készülékek kombinációját biztosító mechanikus 
megoldás nagyobb számú készülék esetén már nem célsze
rű. Az üzem terjedelmének növekedése igényli a folyamat- 
irányító rendszer decentralizált elhelyezését és informati
kai hálón keresztüli közösítését.

Terepi szinten be kell vezetni a drágább, de lényegesen 
kevesebb kábelezést igénylő „Foundation Field Bús” meg
oldásokat. Ugyancsak megjelent a gyártótérben az optikai 
szálas adattovábbítás is.

Figyelve a hasonló európai beruházásokat, úgy ítéljük 
meg, hogy jó  a kiválasztott üzemfejlesztési koncepció, 
hogy megfelelő műszaki megoldásokat találtunk és a most 
folyó bővítéssel együtt európai szintű gyógyszerhatóanyag 
gyártó üzemet sikerült létrehozni a Chinoin műszaki kol
lektívájának irányításával, mintegy ötven alvállalkozó és 
közel száz beszállító részvételével.

ÖSSZEFOGLALÁS

Németh Attila -  Regényi Péter: Többcélú gyógyszerhatóanyag 
gyártó üzem
A közlemény ismerteti a Chinoin-Sanofi-Synthélabo telephelyén 
-  elsősorban a meglévő gyártóhelyek korszerűsítése céljából -  a 
90-es évek végén épült általános célú alapanyaggyártó üzem lé

tesítésének fő célkitűzéseit és néhány részletmegoldását. A több 
milliárd Ft költségű beruházás kevesebb, mint 3 év alatt megté
rült, részben az energia megtakarítás, részben a munkaerőszük
séglet csökkenés, másrészt a beépített szabadkapacitás kihaszná
lásának következtében.
A műszaki megoldások lehetővé tették, hogy a hagyományos mó
don 59 reaktorban (össztérfogat 117 m3) vihető technológiák 15 
reaktorban (össztérfogat 55,6 m3) levezethetők legyenek, válto
zatlan kapacitás mellett.

[Magy Kém. Lapja, 57, 225 (2002)] 

SUMMARY

A. Németh-  P. Regényi: Multi Product Plan 
The article describes the main object and some details of the con
struction of basic material production plant built in the end of 
1990s on site Chinoin-Sanofi-Synthélabo because of the modern
ization of the existing production plants. The several billion HUF 
investment is refunded within less than 3 years because of the 
energy saving, the decrease of needed manpower and the uti
lization of free capacity built-in.
The technical solutions make possible that the technologies per
formed in 59 reactors (total volume: 117 m3) in traditional way 
could be performed in 15 reactors (total volume: 55,6 m3) at same 
capacity.

Versengő célok; győzzön a környezetvédelem
ODOR ERZSÉBET*

Amíg azt hittük

Akik már a kilencvenes évek előtt (mert hogy már abban 
az életkorban voltak) készek és képesek voltak véleményt 
formálni a világ fontos dolgairól, feltehetően, velem együtt 
gyakran mondogatták: „persze Nyugaton ez nem így van!” 
így lett a Nyugat a logikus, a korrekt, az objektív szinoni
mája. Kévésünknek volt személyes, komoly (és nem fel
színes) tapasztalata a Nyugatról, így könnyű szívvel mond
hattuk ezt. Meg hát olyan jó  volt hinni: van hely a világon, 
ahol a következetes mérnöki logika érvényesül a tények vi
lágában.

És mintha ez a Nyugat olyan egységes volna! Nem 
érezvén felhatalmazást a Kelet-Nyugat nagy világegyenle
tének megoldására, maradok a szűk szakmánál, és annak is 
csak egy szeleténél: a légszennyezésnél. E kérdésben a né
met nyelvterületen a „TA Luft” részletes és precíz (több 
kötetnyi) határértékei voltak érvényben.

Franciaországban ezt a kérdést másként kezelték a 
90-es évek közepéig, addig ugyanis csak néhány, ún. „ha
gyományos” légszennyező anyagra -  CO, VOC, S 0 2, por 
-  szabtak országos érvényű kibocsátási határértékeket, 

így aztán egyaránt csodálkozhatott 
- a  német: miként elégedhetünk meg a csak töm eg

áramban való szabályzással,

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

-  és a francia: hogyan tudunk mémi/ellenőrizni több 
mint háromszáz légszennyező anyagot. Lehet, ők is 
gondolták: „No, persze a Keleten ez nem így van”, 
csak kicsit más hangsúllyal, mint tettük mi.

Csatlakozásra várva...

Bár az Unióba történő felvételünk időpontja mindmáig 
pontosan nem rögzített, az elvárások teljesítése azonban 
szigorúan határidőhöz kötött, és az ígéretek szerint: ellen
őrzött, sőt szankcionált is lesz.

Az elvárások közül lássuk részleteiben, de összefüggé
seiben a légszennyező anyagok kibocsátásának szabályait, 
kitüntetett figyelemmel az ún. „VOC”-okra, az illékony 
szerves komponensekre (Volatile Organic Compounds). 
A korábbi (pontosan 2001. július 1-ig érvényben volt) ha
zai előírások kg/h-ban adták meg a kibocsátható „VOC” 
mennyiségét. Ez a fajta limitálás nem tudta figyelembe 
venni a tartósságot, és a felhasználással arányos, óhatatlan 
veszteségeket sem, és noha anyagfajtánként adta meg az 
eltérő határértékeket, a megkülönböztetés erősen vitatható 
volt. Ezeket a hiányosságokat áthidalja a vonatkozó EU-s 
irányelv, illetve annak hű, sőt egynémely ponton szeren
csésen egyértelműsítő magyar megfelelője (13/99 EEC és 
10/2001. Korm. rendelet).

Lényeges elemek:
-  a megengedett kibocsátást a gyártásban „megmozga-
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tott” oldószer arányos részeként határozza meg, meg
lévő létesítményeknél 15, újaknál 5%-ban elismerve 
az „óhatatlan veszteségeket”,

-je len tős pontforrásokra (és ezek nem az alig szuszo
gó légzők!) 150 mg/m3 a koncentrációban megadott 
VOC emissziós határérték, ha a létesítmény alkalmaz 
oldószerregenerálást és visszaforgatást (egyébként 
csak: 20 mg/m3),

-  „üldözi” az R40-es jelm ondaté oldószereket (dik- 
lórmetán, kloroform), rendkívül alacsony határérté
ket megszabva,

-  és elvárja, hogy lecseréljük a környezetet kevésbé 
terhelőkre az R45-60-kat, (RX) 2007. október 31-ig 
(pl.: benzol, diklóretán, kloroform, hexán).

Lássuk a gyógyszeripar jelenlegi teljesítményét a 2000. 
évi adatok alapján:

=> a GDP 1,7%-át az iparág produkálta,
=> a foglalkoztatottak 0,4%-a ebben az iparágban dol

gozott,
=> a hazai VOC kibocsátás 1,2%-át az iparág adta,
=> a veszélyes hulladék 0,8%-a az iparágban képző

dött,
=> a szennyvizek 1,5%-át is az iparág adta.

Ezek a számok nem támasztják alá azt az aggodalmat, 
amellyel jogalkotók és jogalkalmazók (no pláne a civilek!) 
általában az iparágat szemlélik, egy kiismerhetetlen és fő
képpen ellenőrizhetetlen boszorkánykonyhának gondolva 
azt.

Szerény részesedésünk persze nem kisebbítheti a fele
lősséget, amellyel „nem termék” kibocsátásainkat kezel- 
ni/csökkenteni kell, hiszen nem mutathatunk a társadalom 
felé két arcot is: egy jóságost, amely az egészség érdeké
ben portékáját kínálja; s egy utálatost, amely „ezt is nyeld 
le mellé” felkiáltással, cinikusan kezeletlenül hagyná ki
bocsátásait.

Helyzetkép

Ha egyetlen gyárra, a Chinoinra, elkészítjük a globális 
VOC mérleget, hasonlóan másokhoz tűrhető képet kapunk 
(7. ábra).

Azért javaslom: ne dőljünk még hátra!
-  Ez a mérleg ugyanis könnyen kibillen! A csinos 8,3% 

máris a fölső határértéknek megadott 15%-on lesz 
(lásd a zárójeles számokat), ha csak 15%-kal csökken 
a regenerált oldószer aránya és azt vásárolttal helyet
tesítjük. Lehet, hogy mindenki meg kell vívja a maga 
harcát QA-val, GMP-vel és más minőségőrrel azért, 
hogy mind nagyobb arányban használhasson regene
rált oldószert, de a környezet így mentesül az „egy
szer használatos” oldószerek égetésével, és annak 
pótlására szolgáló friss oldószer gyártásával okozott 
környezeti terhektől.

-  „Új” létesítmény remélhetőleg bőven lesz a jövőben, 
és akárcsak egy (kikerülhetetlen) építési engedélye
zési eljárás keretében is, a környezetvédelmi

mkl

KI Emisszió 
77 t

B l: Vásárolt 
oldószer 

18501 
(2068 t)

©
B2: Visszaforgatott 

oldószer 
14141 

(1196 t)

K2: Hulladékban

F: diffúz kibocsátások összege K3: Értékesített 
F=B1-K1-K2-K3 oldószer

F=1850-77-1263-238=272 238 t

F _  272 
Bl +B2 3264 =0,083—> 8,3% 

(15,0%)

1. ábra. A Chinoin Rt. VOC mérlege

(szak)hatóság már az 5%-os veszteséget fogja előírni 
minden bizonnyal. Az ily módon megfiatalodó telep
helyeinkre pedig a régi-új arányában fokozatosan el 
fog tolódni a limit a 15%-tól az 5% felé.

-  Az RX-ek kiűzetése 2007-re bizonyosan mindenütt 
jelentős (és drága és hosszadalmas) fejlesztő munkát 
fog igényelni. Legalábbis a felmérést, a munkatervet 
ideje elkészíteni!

-  A kutatók valószínűleg legokosabban teszik, ha eze
ket a „kegyvesztett” oldószereket mától elfelejtik, hi
szen mire az ő munkájuk üzemi fázisig eljut, le is jár 
a türelmi idő.

Hogyan tovább?

Ha nem zavarnának (legalább néha) a tények a tisztánlá
tásban, hát idekevemék két szakmai divatszót és kiadnám 
a jelszót: „BAT-tal a VOC határértékekért”. Túl azon, 
hogy ez sokakban legalábbis kétes (pl. arccal a vasút felé) 
értelmű emlékeket ébresztene, teljesen még csak igaz sem 
volna.

Mert bár a BAT (Best Available Technique) még nem 
fogalmazódott meg az iparágra az e dokumentumokat je
lentős erőket bevonva készítő sevillai EU-IPPC irodában, 
de mivel a jogharmonizáció keretében kiadott hazai jog
szabályok új létesítmények engedélyeztetésekor kérik a 
beépítendő technológia „BAT” voltának igazolását, Sevil
lát meg nem várva, nekünk már most kell valamit a gyógy
szeripari BAT-ról gondolnunk.

Mivel a hazai piacon kb. 4 ezer (!) készítmény van je
len, nem gondolhatjuk, hogy ezek mindegyikére születnie 
kellene BAT dokumentumnak. Ahogy lehetett a cement- 
gyártásra, a klóralkáli elektrolízisre ilyet írni, úgy értel
metlen „legjobb elérhető Aspyrin technológiát” rögzíteni. 
Ha a gyógyszeripart jellemezni kell, akkor mondhatjuk: 
különbözőségei más iparokhoz viszonyítva jelentősebbek, 
mint hasonlóságai.
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Melyek ezek:
-  döntően nem folyamatos, hanem szakaszos technoló

giák,
-  ugyanazon gyártósoron akár több termék is előállít

ható (persze időben elválasztva, validált tisztítás 
után),

-  nem pillanatszerű reakciók, hanem időigényes, gyak
ran „ösztönzött” kémiai folyamatok,

-  a bevitt alapanyagok (a vizet is ideszámítva) alig 
10%-a található meg a végtermékben, a többi: „nem 
termék kibocsátás”,

-  elérhetetlen a „zéró-kibocsátás” álomhatár,
-  korlátozottak a melléktermékek technológián belüli 

vissza-használatának lehetőségei.
Mégis mi az, ami ebben a „boszorkánykonyhában” kö

zös, szabványosítható, ha minden: a felhasznált alapanyag, 
a reakcióidő, nyomás és hőfok stb., stb. különbözőek? Ta
lálunk ilyet, ha a nagyon konkréttól távolodunk az általá
nos felé, és azt mondjuk:

-  anyagmozgatás-,
-  kémiai reakciók-,
-  elválasztási műveletek stb. berendezései.

Lássunk néhány példát (2. ábra).

Rendszeresen találkozván a különféle iparágak szak
mai képviseleteinek szakértőivel, mondhatom, általános a 
félelem, ha egy csapásra minden technológiát BAT-ra át 
kell szerelni, ki lesz képes ezt -  pusztán környezetvédelmi 
előnyök miatt -  finanszírozni? Nem saját felismerés; isko
lai tananyag: a környezetvédelmi beruházások gyakran 
olyan előnyöket hoznak, amelyek nem a beruházónál je 
lennek meg, hanem a tágabb környezet használóinál (tisz
tább szennyvíz, tisztább levegő stb.). De vajon csak kör
nyezetvédelmi előnyöket kínál a korszerűbb műveleti 
berendezés a hagyományoshoz képest?

A fenti sematikus ábrák szinte magyarázat nélkül is mu
tatják: az el nem veszett anyag értéke könnyen számszerű
síthető, de a saját szennyvízkezelővel rendelkezők a 
szennyvízzel ki nem bocsátott szerves szennyezők (pl. víz
gyűrűs vákuum-szivattyúk) elmaradó kezelési költségeit is 
szerepeltethetik berendezéseiket korszerűsítő kiadásaikkal 
szemben a beruházások megtérülésének számításánál.

Scyllák és Charibdisek között

Egy ipari környezetvédő élete (sem) könnyű (mindig). Né
ha valóban úgy érezheti, hogy sziklák és örvények között 
kell navigálnia cége lomha, nagy hajóját, ha minden elő
írásra figyel. így érezhet akkor is, amikor egyszerre kell 
kezdeményeznie a BAT-ra való áttérést és a VOC-nak va
ló megfelelést.

Ennyi rejtélyes romantika helyett lássuk csak konkré
tan: az inertizálás, a vákuumos rendszerek nagyságrendek
kel csökkentik a veszteségeket, de egyszersmind a kibo
csátások töményítését is eredményezik. Mert amíg egy -  
ma már joggal kevéssé kedvelt -  hagyományos centrifuga 
óránként elszívott több ezer (vagy tízezer) m3 levegőjében

□  gnyagtransgport: 
-  szivattyúval

-  vákuummal

□  szűrés:
-  hagyományos centrifuga

r^Tzárt folyadék kör

1

1 000 -  10 000 mVh légáram

emisszió alacsony koncentrációban 
de nagy térfogatban, nehezen 

tennék tisztítható

-  korszerűen: inertizált centrifuga

5 mVch N2, emisszió
nagyságrendekkel kisebb 
térfogatban, koncentráltabban

termék

2. ábra. A gyógyszeripari alapanyaggyártás közös vonásai

még a szűrés kezdetén is legfeljebb néhány g/m3 oldószer 
volt jelen, addig egy inertizált berendezés lelevegőztetése- 
kor távozó légáramban telített, akár néhány kg/m3 oldószer 
lesz jelen. Előbbire éppen a „híg” volta miatt technikailag 
lehetetlen volt „csővégi tisztítót” terveztetni, utóbbinál pe
dig ezek fizikailag korlátozott hatásfoka miatt (95-98%) 
elérhetetlen az irányelv szigorú, 20 mg/m3-es VOC-os ha
tárértéke.

Lássunk egy példát:

in e r t iz á lá s  után:

a  2 0  m g /m 3 e lé r é s é h e z  
9 9 ,9 9 8 % -o s  h a tá sfo k k a l  
k e l le n e  a  tis z t ító n a k  
m ű k ö d n ie

5 m 3/h  
----------------►

1 0 0  g /m 3

1 = 5 0 0  g /h  
VOC

lé g t is z t ító

r\=99

5 m 3/h  
--------------- ►

1 g /m 3

1 = 5  g /h  
VOC

h a g y o m á n y o sa n :

5  0 0 0  m 3/h  
------------------- ►
1 0 0 0  m g /m 3

lé g tis z t ító
5 0 0 0  m 3/h  
------------------►

1 m g /m 3

S —5 0 0 0  g /h  _ _ q q o /  S —5 0  g /h
VOC 1 VOC

bár a k is e b b  h a jtó erő  
m ia tt c sa k  a la c so n y a b b  
h a tá s fo k  é rh ető  e l,  
r eá lisa n  95 % -k a l,
2 5 0  g /h  k ib o c s á tá s sa l  
le h e t  s z á m o ln i.

A hagyományos berendezések csővégi tisztítója ugyan 
jobban megközeliti a 20 mg/m3-es határértéket, de a nagy

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM 229



volumene miatt összes VOC kibocsátása (g/h) mégis több
szöröse a korszerű, inertizált rendszerből távozónak.

Mi lehet a cél? Ragaszkodjunk minden egyes kibocsá
tási ponton a koncentrációban megadott határérték betartá
sához, és hígítsuk a már megtisztított levegőt? Semmi
képp.

Netán mégse alkalmazzunk BAT technikát, és hozzunk 
létre eleve „híg” légáramokat? Ehhez sem találnánk támo
gatókat. Az az ésszerű kompromisszum, amely „BAT”-ot 
is és „VOC”-ot is enged érvényesülni, a magyar jogalko
tók és a gyógyszeripar szakmai érdekképviselete között 
született meg: ti. a koncentrációban megadott VOC határ
értéket csak a jelentős, 10 000 m3/h-nál nagyobb pontfor
rások esetén kéri számon, ott, ahol a volumene miatt még 
alacsony koncentráció mellett is jelentős lehet a kibocsá
tás, a környezeti terhelés (g/h-ban).

így esély van arra, hogy a versengő célok (BAT és 
VOC) holtversenyben, együtt győzzenek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Odor Erzsébet: Versengő célok; győzzön a környezetvédelem 
Az előttünk álló néhány évben nem egyszerűen többet kell ten
nünk a környezet védelme érdekében, hanem másként. Bár az 
uniós irányelvek és határozatok egyértelműen kijelölik a célokat, 
mégis, néha ezek versenyezni látszanak. Értelmes kompromisz- 
szummal nem veszítünk egyik oldalon sem, ha belátjuk: a kör
nyezet egészének védelme a valódi cél.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 227 (2002)]

SUMMARY

E. Odor: In Competition, but the Winner must be Environ
mental Protection
In the next few years we should not do simply more, but differ
ently in order to protect the condition of the environment. 
Although the directives of the EU clearly determine the targets, 
but these targets sometimes seem to be in competition with each 
other. If we made compromise we would not loss, because the 
real goal is: the protect the environment as a whole.

Sjerttle.. .Sjemte.. .Sjevule...

Vegyipari vállalatok 
és hagyományos áramtermelők 

közös erőműveket építenek

Az utóbbi években egyre több kisebb-na- 
gyobb vegyipari cég épített és épít saját 
gáz+gőzturbinás (ún. kombinált ciklusú) 
kogenerációs (áramot és gőzt szolgáltató) 
erőművet saját áram- és gőzellátása bizto
sítására. De az amerikai árampiac liberali
zálása óta egyre több kisebb és nagyobb 
vegyipari cég tervezi, hogy hagyományos 
áramtermelőkkel közösen építsen nagy ka
pacitású kogenerációs erőműveket és a fe
lesleges áramot a hálózaton keresztül érté
kesítse. Példák: a Dow Chemical és az 
American Power az USA-beli Plaquemine- 
ben 900 MW, a BP és a Cynergy Solutions 
Texas Cityben 570 MW (elektromos) telje
sítményű közös kogenerációs erőmű építé
sét kezdte meg, több közös erőmű engedé
lyeztetése folyamatban van. A vegyipari 
vállalatok ezzel elsősorban azt szeretnék 
elérni, hogy energiaköltségeiket jobban 
kézben tarthassák. (Hasonló együttműkö
dést hazánkban a BorsodChem Rt. indított, 
erőműve már üzemel) (Forrás: Hydrocar
bon Processing December 2001, p. 25)

Új lineáris alfa-olefingyár épül 
Szaúdi Arábiában

A United Petrochemical Co. a SABIC 
(Saudi Basic Industries Co) és a Linde AG 
(München) által kidolgozott technológiá

val 2004-re 150 kt/év kapacitású lineáris 
alfa olefin gyárat épít Al-Jubailban (Szaúdi 
Arábia). A kiinduló anyag etilén, amelyből 
80°C-on és 30 bar nyomáson, speciális ka
talizátor jelenlétében főleg 1-hexént és 
1-butént tartalmazó oligomerizátumot állí
tanak elő. Ezeket etilénkopolimerek előál
lítására fogják felhasználni. Az eljárás állí
tólag gazdaságosabb, mint az eddig 
ismertek. (Forrás: Chemical Engineering, 
December 2001, p. 15)

Az EU direktívákat tervez 
a bioüzemanyag piac növelésére

Az EU Bizottság két újabb direktívával 
szándékozik a bioüzemanyagok fokozott 
felhasználását biztositani. E direktívák 
értelmében az EU tagországok az eddigi
eknél lényegesen nagyobb adókedvezmé
nyekben részesíthetnék a bioüzemanya
gokat, illetve előírnák, hogy mekkora 
legyen a forgalomba kerülő üzemanyagok
nak a bioüzemanyag tartalma.

A biodízel (zsírsav-metilészterek) ter
melőit komoly kihívások elé állítaná, ha a 
direktívákat bevezetnék, ugyanis biztosíta
niuk kellene a megfelelő nagyságú termő- 
területeket, számos új olajkinyerő és észte
rező üzemet kellene építeniük, a keletkező 
glicerinnek piacot kellene biztosítaniuk 
stb.

A Kiotóban aláírt egyezmény értelmé
ben az EU-ban 2008 és 2012 között 8%-kal 
kell a kibocsátott C 02 mennyiségét csök

kenteni az 1990. évihez képest. A Frost & 
Sullivan tanácsadó cég számításai szerint a 
biodízel ehhez jelentősen hozzájárulhatna, 
mert használatával 50%-kal kevesebb 
C 02 kerül a légkörbe, mint a kőolaj-erede
tű dízel üzemanyag használata esetén. 
(Forrás: Hydrocarbon Processing, De
cember 2001, p. 25)

Csökkenthető-e a C 02 emisszió, 
ha motorhajtó anyagként hidrogént 

használnánk?

A globális felmelegedés és az üvegház-ha- 
tás jelentős részét -  egyéb kibocsátók mel
lett -  kétségtelenül a gépjárművek által 
emittált jelentős mennyiségű C02 okozza. 
Utóbbi csökkentésére a hidrogénnek mo
torhajtó anyagként történő használata lát
szott -  első megközelítésként -  a legjobb 
megoldásnak.

A hidrogént azonban (kivéve a Föld 
egyes helyein gazdaságosan megvalósítha
tó víz-elektrolízist) nagyüzemileg vízből és 
széntartalmú nyersanyagokból (ún. steam 
reforming eljárásokkal), egyenértékű szén
dioxid egyidejű keletkezésével lehet előál
lítani, ami miatt a hidrogén előállítása az 
utóbbi esetben már eleve szén-dioxid ke
letkezésével jár.

A közlemény különböző hidrogén-elő
állítási változatokat elemez és hasonlít ösz- 
sze. (Forrás: Concawe Review, Vol. 20, No, 
2, October 2001, pp. 16-18)

S. P.
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Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb 
eredményeiből

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

Egyensúlyi modellek a hidroszféra kémiájában
MARTON AURÉL*

Bevezetés

Hidroszférának nevezzük a Földön és az atmoszférában 
mindhárom halmazállapotban (jég, víz, pára) megtalálható 
vizek összességét. A hidroszféra ily módon nem alkot ösz- 
szefüggő vízburkot, mivel magában foglalja az óceánok 
vizeit, a tengereket, a szárazföld felszíni vizeit (tavakat, fo
lyókat, víztározókat), tágabb értelemben véve a talajvizet, 
a felszín alatti vizeket, a gleccserekben található vizet, ha
vat és a légköri vizet. A különböző tárolókban a vízkészlet 
a napenergia által fenntartott körforgás révén állandó moz
gásban van. E hidrológiai ciklus tartja fenn az elemek geo
kémiai körforgását [1, 2].

Mivel a víz kitűnő oldószer, ezért a természetes vizek 
kisebb, nagyobb mennyiségben mindig tartalmaznak ol
dott szerves és szervetlen anyagokat. A szervetlen alkotók 
koncentrációját és az előforduló fontosabb nyomelemeket 
az 1. táblázatban adtuk meg.

A víz természetes szerves alkotóit illetően a helyzet ke-
1. táblázat

Az esővíz, folyóvíz [3a|, valamint a tengervíz [3b] 
szervetlen alkotóinak tipikus koncentrációja, a jel
lemző pH-tartomány és a fontosabb nyomelemek

Főalkotók Esővíz Folyóvíz Tengervíz
ppm g/kg víz m, mol/kg

Na+ 2,0 2-200 10,763 0,48525
Mg2+ 0,3 1-40 1,294 0,05519
Ca2+ 0,6 3-120 0,412 0,01065
K+ 0,3 1-12 0,399 0,01058
ci- 3,8 3-200 19,353 0,56579

so„2- 2,0 2-300 2,712 0,02927
h c o ,- 0,1 10-300 0,142 0,00242

B r 0,067 0,00084
B(OH)3 - - 0,026 0,00041

F' - 0,05-2,7 0,001 0,00007
S i02 - 2-30 0,002 0,00004
H20 964,823 -
pH 5-7 6-8 8,0-8,3

Nyomelemek Al, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb

vésbé egyértelmű, mivel a szerves anyagok különböző 
redoxi, fotokémiai stb. reakciói nagyon sokféle termék 
képződéséhez vezetnek, amelyek mennyiségi meghatáro
zása az alkalmazott analitikai módszer érzékenységétől és

* MTA Lcvcgökcmiai Kutatócsoport, Veszprémi Egyetem, Föld- cs 
Környezettudományi Tanszék, Veszprém

szelektivitásától is függ. A szerves alkotók esetében meg 
szokás különböztetni kis molekulatömegű (szerves savak, 
monoszacharidok stb.) és nagy molekulatömeggel bíró, 
szerkezetileg nem azonosítható bio/geopolim ereket 
(huminsavak, poliszacharidok stb.). A vízben előforduló 
szerves anyagok nagy része ez utóbbi csoportba tartozik.

A hidroszféra kémiai összetétele a környezeti régiók 
(atmoszféra, litoszféra, bioszféra) között fennálló folya
matos anyag- és energiacsere miatt időben és térben töb- 
bé-kevésbé változik, amihez még a technoszféra forrásai 
is jelentős mértékben hozzájárulhatnak. A tengervíz átla
gos összetétele azonban a folyamatos anyag- és energiafor
galom ellenére is meglepően állandó.

Az utóbbi évtizedek kutatásai igazolták, hogy sem az 
elemek geokémiai ciklusai, sem a vizi ökoszisztémák éle
te nem értelmezhető kizárólag csak az alkotók összkon- 
centrációjának ismeretében. A természetes vízben ugyanis 
különböző részecskék képződésével járó sav-bázis, komp
lexképződési, redoxi, oldhatósági, határfelületi stb. reakci
ók játszódnak le, amelyek lényegesen megváltoztatják az 
elemek mobilitását, biológiai elérhetőségét, toxieitását. Az 
em lített reakciók egyensúlyát és kinetikáját Stumm és 
Morgan alapvető munkája [4] következetesen tárgyalja. E 
mű szemlélete meghatározó jelentőségűvé vált az 
„Aquatic Chemistry” területén világszerte folyó kutatá
sokban, elméleti összefüggéseit és adatait (egyensúlyi ál
landók stb.) ezen közlemény írásakor is messzemenően 
felhasználtuk. Nagy számú kémiai részecskét tartalmazó 
környezetben az ökológiai folyamatok értelmezéséhez ma 
már nélkülözhetetlenek a számítógépi programok, ame
lyekkel a részecskék egyensúlyi koncentrációja számítha
tó. A legelterjedtebb számítási módszerek egyrészt a sza- 
badentalpia függvény minimálásán [5], másrészt az 
egyensúlyi állandók használatán alapulnak [6]. Mivel az 
oldatkémiai alapkutatások eredményeképpen a természe
tes vízben lejátszódó reakciókra az egyensúlyi állandók 
ma már rendszerint ismertek, ezért e területen főleg az 
„egyensúlyi állandós” programok használata terjedt el. 
Ezek közül a legismertebbek az Environmental Protection 
Agency (EPA, USA) által kifejlesztett MINTEQA2, vagy 
a US Geological Survey által kidogozott PHREEQC szá
mítógépi programok [7, 8]. Az algoritmusok, a felhasznált 
adatbázisok és alkalmazások részletes leírását illetően az 
irodalomra utalunk [9]. E közlemény keretében azt kíván
juk bemutatni, hogy az „input” adatokat rendszerbe fogla
ló „Tableau” [10], vagy az ún. ASTI mátrix [11] formátum
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miképpen használható fel egyúttal arra is, hogy a számítá
sokat egyszerűsített esetekre akár az említett programok 
nélkül is elvégezzük. Figyelmünk ugyan elsősorban a 
természetes vízben előforduló folyamatokra irányul, az al
kalmazott módszer azonban könnyen kiterjeszthető a kü
lönböző szennyezők által okozott „perturbáció” modelle
zésére is.

Az egyensúlyi számítások alapjai

A reagens, komponens és a kémiai részecske fogalma

A különböző egyensúlyszámítási feladatok egyértelmű 
megfogalmazása céljából a továbbiakban szigorúan meg
különböztetjük a reagens, komponens és a részecske fogal
mát. Reagenseknek tekintjük mindazon vegyületeket, 
amelyeket a vizsgált rendszer kémiai modellezéséhez fel
használunk. A reagensek között lejátszódó reakciók ered
ményeképp különböző részecskék keletkeznek. A rendszer 
számottevő termodinamikai stabilitással bíró entitásait ké
miai részecskéknek (specieszeknek) nevezzük. A részecs
kék azon minimális elemből álló részhalmazát, amelynek 
segítségével a lejátszódó összes reakció sztöchiometriai 
szempontból egyértelműen leírható, komponenseknek hív
juk. Ha a rendszerben lejátszódó egyensúlyi reakciók szá
ma ER, a képződő részecskék száma S, akkor az egyértel
mű algebrai leíráshoz szükséges komponensek száma:

C = S -  ER (1)
Matematikai szempontból nincs jelentősége annak, 

hogy a részecskék közül melyek kerülnek a választott 
komponensbázisba. Az egyensúlyi koncentrációk számítá
sa szempontjából azonban bizonyos komponensválasztás 
numerikusán könnyebben kezelhető, míg más komponens
bázis esetén numerikusán nehezebben kezelhető egyenlet
rendszerhez jutunk. Ennek szem előtt tartásával vizsgála
tainkban mindig komponensnek választjuk: 1. az ismert 
aktivitású részecskéket (szilárd fázisú részecskék, víz, is
mert parciális nyomású gáz), 2. a hidrogénionokat, vala
mint 3. a rendszer domináns koncentrációban jelenlevő ré
szecskéit.

Az ASTI mátrix

Mivel a fentebb említett „egyensúlyi állandós” számítási 
módszer az előforduló részecskék képződési állandóinak 
és a komponensekre vonatkozó mérlegegyenletek ( 1) 
összefüggéshez igazodó használatán alapul, különös fi
gyelmet kell szentelni arra, hogy ezeket az összefüggése
ket mindig a választott komponensbázisra vonatkoztatva 
adjuk meg. Az összefüggések koherens felírását könnyí
ti meg az analitikai, sztöchiometriai és termodinamikai 
információkat rendszerbe foglaló ún. ASTI mátrix. Ha a 
reagenseket Rk-val, a komponenseket Xj-vel, a képződő 
részecskéket pedig S-vel jelöljük, akkor (a vizet és pro
tont a fentiek értelmében komponensnek tekintve) az 
ASTI mátrix általánosságban az alábbi módon írható fel:

A táblázatban szereplő (m -n) együttható mátrix a ré
szecskék és a komponensek között fennálló sztöchiomet

riai kapcsolatot definiálja: az i részecskében aj  komponens 
sztöchiometriai együtthatója Vy (az adott részecskében 
nem szereplő komponens együtthatója zérus). A mátrix 
oszlopai alapján a komponensekre vonatkozó mérleg
egyenletek, valamint a mátrix sorai alapján definiált 
egyensúlyi összefüggések az alábbi módon írhatók fel:

s \ c H,0  H+ x ; x„2 j n K

H2o 1

H+ 1

OH- 1 -1

Si Vij Ki

s Vm mn
R\TOT TOTXj M

[ R j ]t

[R J t vki Mk

№ Vm

TOTX. = Zv..-[S,.] y = l ,2 . . .n  (2)

[5j] = X ,.-f t[X ]v‘ i = 1,2.../« (3)

ahol [Xj] és [SJ a komponensek és a képződő részecskék 
mol/l-ben (M) kifejezett egyensúlyi koncentrációja, Ki az 
illető speciesz képződési állandója (értékét az ASTI mátrix 
utolsó oszlopában adtunk meg). A (3) egyensúlyi összefüg
gésekben szigorúan véve mindig aktivitások szerepelnek, 
amelyeket híg oldatokban jó  közelítéssel a koncentrációk
kal, gázok esetén pedig a parciális nyomással helyettesít
hetünk. A komponensekre tehát n mérlegegyenlet, a kép
ződő részecskékre pedig m egyensúlyi összefüggés írható 
fel (a mátrix Vy elemei az előbbiekben együtthatóként, az 
utóbbiakban kitevőként fordulnak elő). TOTXj egyfelől az 
adott komponenst tartalmazó részecskék sztöchiometriai 
együtthatókkal súlyozott koncentrációösszegét definiáló 
függvény (2), másfelől viszont a komponens összkoncent- 
rációját jelentő konstans (4). Mivel az adott komponens 
többféle reagenssel (R) is bevihető a vizsgált rendszerbe, 
ezért e konstans értékének számításakor erre tekintettel 
kell lenni. A reagensek és a komponensek sztöchiometriai 
kapcsolatát definiáló (r ■ n) elemű mátrix vkj együtthatói
nak, valamint a reagensek analitikai koncentrációjának, 
M k ismeretében az említett konstans értéke az alábbi 
egyenlettel számítható:

TÓT Xj = t v k j-M k j  — 1,2...« (4)

Az egyensúlyi számítások algoritmusa

Az ASTI mátrix felírása nem csak akkor fontos, amikor a 
bevezetésben említett „egyensúlyi állandós” számítási 
programokhoz a szükséges bemeneti információkat meg
adjuk, hanem, mint alább látni fogjuk, akkor is nagyon cél
ravezető, amikor a számításokat papíron végezzük. A tulaj
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donképpeni számítási algoritmus természetesen mindkét 
esetben azonos: 1. az egyensúlyi összefüggések behelyet
tesítése a mérlegegyenletbe, 2. a kapott n ismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása (igy kapjuk a komponensek 
egyensúlyi koncentrációját), 3. a számitott adatok behe
lyettesítése az egyensúlyi összefüggésekbe (így kapjuk a 
részecskék koncentrációját). A számítógépes programok
ban tárolt adatbázis lehetővé teszi egyrészt az adott ion
erősségre vonatkozó aktivitási együtthatók, illetve a ré
szecskék aktivitásának számitását, másrészt pedig az 
egyensúlyi állandók átszámítását a kívánt hőmérséklet és 
nyomás értékre. A programok használatának elsődleges 
célja sokszor annak előrejelzése, hogy az adott körülmé
nyek között termodinamikailag indokolt-e bizonyos szi
lárd fázisok kiválása, vagy sem. Ennek eldöntésében az 
említett korrekciók különösen fontosak.

Annak ellenére, hogy a hidroszférában lejátszódó 
egyensúlyok jellegüket tekintve igen sokfélék lehetnek 
(sav-bázis, oldhatósági, komplexképzési, redoxi, határfe
lületi reakciók stb.), számítástechnikai szempontból az 
ASTI mátrixok logikája szerint e reakciók mindig egysé
ges formalizmus alapján kezelhetők. Az ASTI mátrixok 
használatának további fontos előnye, hogy a vízkémiai fo
lyamatok modellezésekor az új paraméterek (reagens kon
centrációk, egyensúlyi állandók stb.) bevitelét vagy a ko
rábbi modell paramétereinek törlését mindig egyértelműen 
hajthatjuk végre.

Sav -  bázis egyensúlyok a hidroszférában

A természetes víz gyengén savas és bázisos komponensei 
között domináns szerepe van a víz - szénsav egyensúly
nak. Különleges jelentőséget ad e rendszernek még az a 
tény is, hogy a szénsav illékony sav, emiatt különbséget 
kell tennünk ún. zárt és nyílt rendszer között. Amíg a víz - 
szénsav zárt rendszerben a gáz- és folyadékfázis között a 
CO-,-molekulák cseréje nem megengedett és emiatt az ol
datban a karbonáttartalmú részecskék összes koncentráci
ója állandó, addig a nyitott rendszerben e cserefolyamat 
megengedett, az összkoncentráció változik, értéke a szén
dioxid parciális nyomásától és a pH-tól függ.

A víz -  szénsav nyitott rendszer

A hidroszféra kémiája szempontjából meghatározó jelen
tősége van annak a ténynek, hogy a légköri szén-dioxid jól 
oldódik a vízben. A gáz oldódásakor előbb hidratált mole
kulák keletkeznek (C 0 2-aq), amelyből azután lényegesen 
lassúbb hidrolízis révén H2C 0 3 képződik. A vízkémiai 
számításokban e kinetikai szempontból érdekes részecs
kék megkülönböztetésének általában nincs jelentősége, 
ezért a továbbiakban ezeket együttesen a [H2C 0 3*] képlet
tel fogjuk jelölni: [H2C 0 3*] = [C 0 2-aq] + [H2C 0 3], A 
szén-dioxid Henry-állandója (KH = ÍO^1’46 mol/lhPa) vagy 
a karbonátion Kj és K2 protonálódási állandói is voltakép
pen a [H2C 0 3*] részecskére vonatkoznak.

Tekintsük azt az atmoszférával egyensúlyt tartó víz - 
szénsav nyitott rendszert, amelyben p(C 02) = 1(T0’5 hPa és

a fenti általános elvek alapján adjuk meg e számunkra fon
tos rendszerben a koncentrációkat.

Reagensek

[H20 ] T = 55,5 M, p(C 0 2) = 10'0’5 hPa 
Egyensúlyi reakciók (ER = 4)

H20  = H+ + OH- r II o £

( 5 )

C 0 2(g) + h 2o  = h 2c o 3* KH = 10-4'46 ( 6 )

C 0 32- + H+ = H C 03- K, = 1010’3 ( 7 )

H C 03- + H+ = H2C 0 3* K2 = 106-3 ( 8 )

Részecskék (S = 7)

h 2o  , h +, o h -, c o 2 ( g ) ,  c o 32-, h c o 3-, H2C0 3*

Komponensek (C = S -  ER = 3)

H20 , H+,C 02(g)

ASTI mátrix

s / c H2o H+ C 0 2(g) K

H20 1
H+ 1

C 0 2(g) 1

OH- 1 -1 K
C 0 32- 1 -2 1 k h • (K, ■ K2r 2
HCOj 1 -1 1 KH.(K 2r ‘

h 2c o ; 1 1 KH
RATOT M

[H2OjT 1 55,5

C 0 2(g) 1

Mérlegegyenletek

T0TH 20= [H 20]+ [0H -]+ [C 032-]+[HC03-]+[H2C 0 3*]=
=[H20 ] T = 55,5 (9)

TÓTH [H+] - [OH'] - 2[C 032‘] - [H C 03-] = 0 (10)

Egyensúlyi összefüggések

[O H -]= K v [H+]-* (11)
[C 032-] = KH ■ (K, ■ K2)-> p(C 0 2) [H+]"2 (12)

[H C 03‘] = KH(K2)-' p(C 02) [H+]-' (13)
[H2C 0 3’j = K H ■ p(C 02) (14)

Ha az egyensúlyi összefüggéseket a TÓTH mérlegegyen
letbe helyettesítjük, akkor [H+]-ra nézve harmadfokú poli- 
nomot kapunk, melynek pozitív gyöke:

[H+] = 2,346- 10-6 M, pH = 5,63 
A komponensek koncentrációjának/nyomásának ismereté
ben a részecskék koncentrációját a (11 -  14) egyensúlyi 
összefüggésekből számíthatjuk (2. táblázat, második osz
lop).
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2. táblázat

A részecskék koncentrációeloszlásának összehasonlí
tása az atmoszférával egyensúlyban levő víz - szénsav 

rendszerben és tengervíz modellben

Részecske Víz -  szénsav 
rendszer

pH = 5,63; Alk = 0*

Tengervíz modell 
pH = 8,25; 
Alk = 10-3'

[OH-] 4,26-10"9 1,78 10-6
[C 032-] 5,00-10-" 8,77-Kr6
[HCO3-] 2,34-10-6 9,81-10-4
[H2C 0 3*] 1,10 10-5 i , i i o -5

CT 1,3310-5 1 ,0I0-3

*Az alkalinitás (Alk) definícióját lásd alább. 
Megjegyzések:
1. A vízre mint komponensre vonatkozó (9) mérlegegyen

let felírásának általában nincs jelentősége, mivel megol
dása mindössze azt az eredményt adja, hogy a víz 
egyensúlyi koncentrációja [H20 ]  = 55,5 M. A további
akban ezért az ASTI mátrixban a vízre vonatkozó oszlo
pot és sort elhagyhatjuk (az egyensúlyi reakciók közül a 
víz disszociációja természetesen soha nem hagyható 
el!). Hasonló okok miatt nincs értelme esetünkben a 
T 0 T C 0 2(g) felírásának sem.

2. Az egyensúlyi összefüggések felírásakor nyilvánvalóvá 
válik az emlitett komponensválasztási szabályok követ
kezménye: a víz egyensúlyi aktivitása = 1, a szén-dioxid 
parciális nyomása pedig ismert adat (amikor tehát ezen 
részecskéket komponensnek választjuk, akkor új isme
retleneket nem viszünk be az egyenletrendszerbe). Az 
egyensúlyi állandók oszlopában megadott összefüggé
sek szimbolikusan jelzik, hogy az ER alatt megadott ál
landókkal (illetve a kémiai reakciókkal) milyen algebrai 
műveleteket kell végeznünk ahhoz, hogy az illető ré
szecske kívánt komponensbázisra vonatkozó képződési 
állandóját kapjuk.

3. A mérlegegyenletek között kiemelkedő szerepe van a 
TÓTH egyenletnek, amelynek megoldása a kémiai fo
lyamatok irányát meghatározó [H+], illetve a pH-értékét 
szolgáltatja. Mielőtt az egyensúlyi összefüggéseket au
tomatikusan a TÓTH egyenletbe helyettesítenénk (és a 
kapott harmadfokú egyenletet megoldanánk), érdemes 
kihasználni azt a tényt, hogy a hidroxid- és karbonát
ionok nem domináns részecskéi a szénsavoldatnak. A
( 10) mérlegegyenlet tehát az alábbi egyszerűbb formá
ban írható:

[H+] = [H C 03'j (15)
A behelyettesítést ebbe az egyenletbe elvégezve (a har
madfokú egyenlet helyett) kapjuk, hogy:

[H+] = Kh(K2) - '- p (C 0 2) - [ H +]-1 (16)

[H+] = yjKH -p(C02) K - \  (17)
Az adatok behelyettesítése után az egyensúlyi hidrogén- 
ion-koncentráció:

[H+] = 2,344 • 10'6 M, pH = 5,63 
Az egzakt és a közelitő egyenlet megoldásával kapott H+ 
értékek összehasonlítása alapján látható, hogy a (15) 
egyenlet a TÓTH mérlegegyenlet nagyon jó közelítésének 
tekinthető.

4. Az egyensúlyi összefüggések alapján megszerkeszthető 
a nyitott rendszer logC - pH diagramja. A (11-14) össze
függéseket logaritmikus formában felírva és az állandók 
értékének behelyettesítése után a grafikus ábrázolás céljá
ra az alábbi egyenleteket kapjuk:

log[H+] = -pH 
log[OH'] = -14 + pH 

log[C 032-] = -21,6 + 2pH 
log[HC03-] = - l l , 3 + p H  

log[H2C 0 3*] = -5
A nyitott rendszer logC - pH diagramját az 1. ábra szem
lélteti, ahol a (18) egyenlettel definiált összes oldott szén
dioxid koncentrációjának (logCT) változását is megadtuk 
a pH függvényében.

CT = [C 032-] + [H C 03-] + [H2C 0 3*] (18)
Megállapítható, hogy adott nyomáson CT értékét a pH ha
tározza meg (zárt rendszerben CT független a pH-tól). A 
kapott diagram felhasználható az egyszerűsített TÓTH 
egyenlet grafikus megoldására is: a [H+] = [H C 03 ] relá
ció akkor teljesül, ha pH = 5,63 (a pH ismeretében az áb
ráról a többi részecske koncentrációja is leolvasható).

1. ábra. Az atmoszférával egyensúlyban levő víz -  szénsav rendszer
ben előforduló részecskék MathCAD programmal számított log(kon- 
centráció) -  pH diagramja. CT jelentését a (18) egyenlet definiálja.

A természetes víz savassága és lúgossága

A természetes vizbe kerülő erős savak és bázisok a fentiek 
értelmében tehát soha nem kémiailag tiszta vízbe (pH=7), 
hanem mindig az atmoszférával többé -  kevésbé egyensúly
ban lévő víz - szénsav rendszerbe jutnak (pH = 5,63). Ezzel 
kapcsolatban definiált fontos vízkémiai fogalom a savasság 
(Acd, ekv/1) és a lúgosság (Alk,ekv/1). Ha a rendszerben az 
erős sav és bázis koncentrációjára fennáll a Cs = Cb össze
függés, akkor Acd = 0 és Alk = 0. Ilyen zérus aciditású, illet
ve alkalinitású rendszer a fentebb vizsgált víz - szénsav 
rendszer (pH = 5,63). Amennyiben Cs > Cb, akkor azt mond
juk, hogy a rendszernek aciditása van: Acd = Cs - Cb, ha vi
szont Cb > Cs, akkor a rendszer alkalinitással bir: Alk = Cb -  
Cs. A víz aciditását erős bázis, alkalinitását pedig erős sav 
mérőoldattal végzett titrálás végpontja alapján számítjuk. 
Amennyiben a vízkémiában elterjedt gyakorlat szerint a 
végpontot metilnarancs indikátorral jelezzük, akkor lúg mé
rőoldat alkalmazása esetén a víz ásványi sav aciditását (H- 
Acd), sav mérőoldattal végzett titrálás esetén pedig a víz ún.
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összes alkalinitását (Alk vagy másnéven m-lúgosságát) kap
juk. A természetes víz sav-bázis állapotának jellemzéséhez 
tehát két paraméter szükséges, a pH és a fenti ún. kapacitás 
adatok. Ebben a felfogásban a pH a víz intenzitás paraméte
rének tekinthető, ami azt jelzi csupán, hogy a vizsgált rend
szer pH-ja milyen távol van a referenciaként tekintett CT 
koncentrációjú szénsavoldat pH-jától (pH=5,63). Az Acd 
vagy Alk koncentrációk viszont a referencia pH-ra vonatko
zó kapacitás jellegű adatok, amelyek a pH=5,63 eléréséhez 
szükséges erős lúg- vagy savekvivalensek számát adják meg 
a vízminta 1 literére vonatkoztatva.

Ismeretes, hogy a légkörben a szén-dioxidon kívül számos 
egyéb alkotó mellett kén-dioxid és nitrogén-oxidok is találha
tók. Különböző bonyolult mechanizmusok révén ezekből a 
(többnyire antropogén) gázokból végeredményben kénsav és 
salétromsav képződik, ami savas esők keletkezését okozza 
(pH < 5,63). Annak ellenére, hogy az említett szennyező gá
zok parciális nyomása az atmoszférában közel öt nagyság
renddel kisebb, mint a szén-dioxidé, a képződő erős sav jelen
léte miatt előfordul, hogy a csapadékvíz pH-ja kisebb mint 3.

Amíg az atmoszféra gázaival való kölcsönhatás a víz sa- 
vasodásához, addig a litoszféra alkotóival lejátszódó reak
ciók elsősorban a víz lúgosodásához vezetnek (pH > 
5,63). A savas kémhatású vízben ugyanis a litoszféra bázi- 
kus kőzetei (elsősorban a karbonátok és alumino-sziliká- 
tok) teljesen vagy részben feloldódnak:

CstC03(s) + C 0 2(g) + H20  = Ca2+ + 2H C 03" 
NaAlSi30 g(s)+C 02(g) + ll/2 H zO =

Na+ + H C 03- + 2H4S i0 4 + l/2A l2Si20 5(0H )4(s)
A fenti reakciók révén a víz - szénsav rendszer gyenge sav 
anionjain kívül további C 0 32', H C 0 3" és OH" ionok kerül
nek a vízbe, amelyek töltését az oldással bevitt erős bázis 
kationok (Na+, K+, Ca2+) egyenlítik ki.

Az ASTI mátrix alapján megadható az aciditás és alka- 
linitás algebrai defmicióegyenlete is. Amennyiben az aci- 
ditást H N 03, az alkalinitását pedig NaOH jelenlétének tu
lajdonítjuk, akkor a fentebb tárgyalt víz - szénsav rendszer 
reagenseinek listáját a [H N 03]T = [N 03'] = Acd, illetve az 
[NaOH]T = [Na+] = Alk analitikai információkkal kell ki
egészíteni. Az egyensúlyi reakciók változatlanok marad
nak, az ASTI mátrix azonban új komponens (N 03", illetve 
Na+) bevitele miatt megváltozik. Az ily módon kapott mát
rixok alapján felírható TÓTH egyenletek az alábbiak:

TÓTH = Acd =[N03-]=[H+]-[0H"]-2[C032"]-[HC03-] (19) 

-TÓTH = Alk = [Na+] =[HC03"]+2[C032-]+[0H"]-[H+] (20)

A fenti összefüggések a víz - szénsav rendszerre vonatkozó 
ásványi sav aciditás és alkalinitás algebrai definícióegyenle
tei, amelyek a (11-14) egyensúlyi összefüggések behelyette
sítése után éppúgy alkalmazhatók a rendszer pH-jának szá
mítására, mint a TÓTH egyenlet (az Acd és Alk koncentráci
ók a víz kísérletileg mérhető adatai, TÓTH értéke azonban 
tennészetes vizek esetén általában nem ismert!). A (20) 
egyenlet alkalmazásával ily módon számítható például, hogy 
Alk = 10"3 ekv/1 esetén az atmoszférával egyensúlyban levő 
vízre a pH = 8,25 (megközelítőleg ennyi a tengervíz alkali- 
nitása és pH-ja), a részecskék egyensúlyi összefüggésekkel 
számított koncentrációit pedig a 2. táblázatban adtuk meg.

A természetes víz pufferkapacitása

A víz gyengén savas és bázisos komponenseinek fontos 
szerepe van a természetes víz pufferhatásának kialakításá
ban. E hatás mennyiségi jellemzésére szolgál a pufferka- 
pacitás fogalma, amelyet a rendszer titrálási görbéje alap
ján az alábbi általános egyenlet definiál:

P =
d{CB - C A)

dpH
(21)

ahol CB és CA rendszerben levő erős bázis és sav koncent
rációja (az egyik vagy másik koncentráció itt adott esetben 
zérus is lehet). A d(CB - CA) különbség tehát az erős bázis 
koncentrációjának ekv/l-ben mért növekménye, cfpH pe
dig e növekmény hatására létrejött infínitézimális pH-vál- 
tozás. P mértékegysége ekv/(l pH) vagy praktikusabban 
mekv/(l pH). Mivel erős bázis hozzáadását a pH növeke
dése, savét pedig a pH csökkenése kíséri, ezért a pufferka- 
pacitás az egyenlet értelmében mindig pozitív előjelű lesz, 
de értéke soha nem zérus. A (21) egyenlet a szokásos tit
rálási görbék deriváltjának reciproka. Mivel e derivált 
pontról-pontra változik, ezért mindig csak adott pH-érték- 
hez tartozó pufferkapacitásról beszélhetünk. E mennyiség 
elméleti számításához kétféle módszerrel is eljuthatunk. 
Az egyik módszer a titrálási görbék esetében szokásos töl
tésmérleg, a másik az ún. minor részecske tétel (MST) 
használatán alapul [12]. A töltésmérleg használatán alapu
ló számítást illetően az irodalomra utalunk [13, 14], az 
MST alkalmazását pedig alább szemléltetjük.

Ha az ASTI mátrixban a rendszer komponenseinek az 
adott pH-n domináns részecskéket választjuk, akkor bizo
nyítható, hogy bármely rendszer pufferkapacitása az aláb
bi egyszerű összefüggéssel írható le:

p = 2,303 • • [SJ (22)

ahol A,; az S; részecske sztöchiometriai együtthatója a 
TÓTH egyenletben. Mivel a fenti komponensbázis válasz
tása esetén az ASTI mátrix TÓTH oszlopában csak a 
minor részecskéknek lesz nem zérus együtthatójuk (a töb
bi komponens együtthatója itt zérus), a fenti összefüggést 
minor részecske tételnek szokás nevezni.

A tétel alkalmazásaként számítsuk ki adott pH-értéken az 
atmoszférával egyensúlyt tartó nyitott rendszer és a kalcittal 
(CaC03) egyensúlyban levő nyitott rendszer pufferkapaci- 
tását. Az atmoszférával egyensúlyban levő viz -  szénsav 
nyitott rendszerre vonatkozó számításhoz a „víz -  szénsav 
nyitott rendszer” fejezetben felírt ASTI mátrixból indulunk 
ki. A rendszer pufferkapacitása az MST értelmében:

p = 2,303-([H+] + [OH"] + [H C 03"] + 4 [ C 0 32"]) (23)
A koncentrációkat a (11 -  14) egyensúlyi összefüggések
kel pH = 8 esetén kiszámítva és a fenti egyenletbe helyet
tesítve kapjuk, hogy:

P = 2,303-(10"8 + 10"6 + 5,01T0"4 + 2,51 • 10"6) =
= 1,69-10"3 ekv/l-pH = 1,69 mekv/l-pH 

A kalcittal egyensúlyban levő nyitott rendszerre vonatko
zó számításhoz az (5 -  8) reakciókon kívül figyelembe 
kell még venni az alábbi egyensúlyt is:
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Ca2+ + C 0 32- = C aC 03 Kc = 108’48 (24)
Mivel ily módon: ER = 5, S = 9, C = 4, azaz a H20 , H+, 
C 0 2(g) és a C aC 03.

Az ASTI mátrix

H+ C 0 2(g) C aC 03(s) K

H+ 1
OH- -1 K-v

C aC 03(s) 1

C 0 2(g) 1

h 2c o 3* 1 KH
HC°3- -1 1 KH • ( K2)">

C 0 32- -2 1 (K, • k 2)-> • K H

Ca2+ 2 -1 1 KrK2-_(Kc ;K„):1

TÓTH = [H+] - [OH-] - [HCO3-] - 2 [C 0 32"] + 2 [Ca2+] (25) 
A rendszer pufferkapacitása:
P =  2,303-([H+] + [OH'] + [HCO3-] + 4[C 032"] + 4[Ca2+])

(26)
A koncentrációkat a fenti ASTI mátrixban megadott egyen
súlyi összefüggéssekkel számítva (pH = 8) kapjuk, hogy:
P = 2,303-( 10'8 + 10-6 + 5,01 • 10-4 + 4-2,5 1 • 10'6 + 4-1,32-10'3) = 

= 4,22-10-3 ekv/lpH = 4,22 mekv/l-pH 
A fenti számítás szerint tehát ahhoz, hogy az atmoszférával 
egyensúlyban levő viz - szénsav rendszer és a kalcittal is 
egyensúlyt tartó víz - szénsav rendszer 1 literének pH-ját 8- 
ról 9-re növeljük, 0,1 M NaOH oldatból rendre az alábbi 
térfogatok szükségesek: 16,9 ml és 42,2 ml. A vizsgált 
rendszerekre logp értékének változását a pH függvényében 
a MathCAD programmal kapott 2. ábra szemlélteti (össze
hasonlítás kedvéért a tiszta vizre és a 10"5 M víz - szénsav 
zárt rendszerre vonatkozó függvényeket is megadtuk).

Megállapítható, hogy a TÓTH egyenlethez hozzájáruló 
minor részecskék számának és koncentrációjának növeke
dése a pufferkapacitás növekedését vonja maga után. Ez a 
tény a víz élővilága szempontjából rendkívül fontos, mivel

2. ábra. A pufferkapacitás logaritmusának (lóg) változása a pH függvé
nyében

pc: 10'5 M NaHCOj oldat, P0: az atmoszférával egyensúlyban levő víz - 
szénsav rendszer; PCa: a kalcittal egyensúlyt tartó viz - szénsav nyitott 

rendszer, Pv: tiszta víz

az élőlények pH toleranciája nagyon kicsiny.
A fent bemutatott tárgyaláshoz hasonló egységes forma

lizmus alapján tárgyalhatok a hidroszféra kémiája szem
pontjából jelentős oldhatósági, komplexképződési, redoxi 
és határfelületi egyensúlyok is.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Marton Aurél: Egyensúlyi modellek a hidroszféra kémiájában

Az egyensúlyi számítások általános elvi alapjainak tárgyalása 
után a közlemény az analitikai, sztöchimetriai és termodinamikai 
információkat rendezett formában összefoglaló, ún. ASTI mát
rixok alkalmazását szemlélteti néhány egyszerű sav -  bázis 
egyensúly számítására. A vizsgált rendszerek: a víz -  szénsav 
nyitott rendszer, a természetes víz aciditásának és alkalinitásának 
definíciója, valamint a hidroszféra szempontjából fontos homo
gén és heterogén rendszerek pufferkapacitásának számítása. A 
bemutatott tárgyaláshoz hasonló egységes formalizmus alapján 
kezelhetők a hidroszféra kémiája szempontjából jelentős oldha
tósági, komplexképződési, redoxi és határfelületi egyensúlyok is.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 231 (2002)]

SUMMARY

A. Marton: Equilibra in the Chemistry of Hydrosphere
After discussion of the general principles of equilibrium calcula
tions, the paper presents the application of the ASTI matrix 
method (a structured form of analytical, stoichiometric and ther
modynamic information) to some elementary systems including 
the water -  carbon dioxide open system, the definition of acidity 
and alkalinity and the calculation of the buffer capacity of homo
geneous and heterogeneous systems. Similar uniform formalism 
can also be used to calculate solubility, complex, redox and sur
face equilibria relevant in the chemistry of natural waters.

mkl236 2002. 57. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM



Személyi hírek
A 2002. évi Varga József Díjak átadása

A 2002. évi Varga József Díjak ünnepélyes 
átadására 2002. április 9-én került sor, a ha
gyományoknak megfelelően a Magyar Tu
dományos Akadémia székházában, a Mű
szaki Kémiai Komplex Bizottság kibővített 
ülése keretében. Az ülést Fonyó Zsolt aka
démikus, a Bizottság elnöke nyitotta meg, 
majd Markó László akadémikus, a Varga 
József Díj Tudományos Tanácsának elnöke 
átadta a díjakat, méltatva a díjazottak szak
mai érdemeit. Ezután a díjazottak előadást 
tartottak általuk választott, a díj odaítélésé
nek megalapozásául szolgáló témában.

A Varga József Érmet a Tudományos 
Tanács 2002-ben Jákob Károlyrtak ítélte 
oda.

Jákob Károly 1957-ben szerzett ve
gyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, később elvégezte a 
Veszprémi Vegyipari Egyetemen a Petrol
kémiai Szakmérnöki Szakot is. 1966-ban 
ösztöndíjasként diplomát szerzett az ENI 
milánói „Enrico Mattéi” Szénhidrogénipari 
Főiskolán, majd 1990-ben elvégezte a ka
nadai University of Western Ontario Nem
zetközi Menedzser Tanfolyamát.

Jákob Károly egész szakmai tevékeny
sége a magyar kőolaj-feldolgozó ipar fej
lesztéséhez, majd irányításához kötődik. 
Pályafutását még egyetemi gyakornokként 
a Varga által alapított és haláláig általa ve
zetett Nagynyomású Kísérleti Intézetben 
kezdte, így az első években személyesen is 
megismerhette őt.

A NAKI-ban 1959-től résztvevője, 
1960-tól pedig irányítója a Varga-eljárás ki- 
fejlesztését szolgáló, majd egyéb maradék- 
és kátrány-hidrokrakkoló, gázolaj-kénmen
tesítő, benzol telítő és zsíralkohol hidrogé
nező félüzemi kísérleteknek. Részt vett a 
Varga-eljárás németországi Böhlenben 
folytatott nagyüzemi kísérleteiben.

Később, már a Fejlesztési Osztály veze
tőjeként, megvalósította a számítástechnika 
alkalmazását az intézetben, és ennek irá
nyítója volt olyan feladatok megoldásában, 
mint a termelés-optimalizálás, eljárás szi
muláció, benzinkeverés-minőségfejlesztés. 
E tevékenységét a NAKI-nak a Magyar 
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Inté
zetbe (SzKFI-be) való integrálódása után is 
folytatta, és ezzel jelentős gazdasági ered
mények eléréséhez segítette a korábbi Du
nai Kőolajipari Vállalatot. Éveken át ellátta

az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
(OKGT) „Fehéráruk és fűtőolajok gyártás- 
és gyártmányfejlesztése” műszaki-fejlesz
tési témabizottság titkári teendőit.

1986-tól az OKGT Kőolaj-feldolgozási 
Főosztályán, majd 1990-től a MÓL Rt.-ben 
töltöttbe vezető funkciókat, 1994-ben stra
tégiai és üzletfejlesztési igazgatóként ment 
nyugdíjba. Azóta is tanácsadóként szolgál
ja itt a magyar kőolajipart.

Az érem átvétele után „Gondolatok a 
Varga-szellemiségről és a Varga-eljárásról” 
címmel tartott előadást. Ennek első részé
ben arról beszélt, hogy Varga professzor hi
teles egyéniségének, szuggesztív szakmai 
szellemiségének meghatározó szerepe volt 
számára abban, hogy megértse: mérnöki 
pályáján mindenre kiterjedő, gyakorlatias 
szemléletre kell törekednie. A Varga József 
által létrehozott Nagynyomású Kísérleti In
tézetben az alapító halálát követően tovább 
érvényesült szellemi kisugárzása. Ez az 
egészséges szakmai vitákban, a világos fo
galmazásban, a gondosan megtervezett 
munkában és a kollegiális szellemben nyil
vánult meg.

Előadása második részében Jákob 
Károly a különböző, ma ismert kőolajmara- 
dék-feldolgozó technológiákat hasonlította 
össze egymással és az iszapfázisú Varga-el
járással. A Varga-eljárással, tetszőlegesen 
nehéz maradékból, a többi maradék 
hidrokrakk eljárásénál kisebb nyomáson és 
reformálási hidrogénnel, jó hozammal, jó 
minőségű fehéráru állítható elő. A katalizá
tort tartalmazó maradék iszap a többi 
hidrokrakk maradékhoz hasonlóan tüzelhe
tő el. Az iszapfázisú eljárások zavartalan 
működtetésének legkritikusabb eleme a 
sűrű, katalizátoros iszap gőzfázistól való 
szeparációja, szinttartása és folyamatos, 
üzemzavarmentes elvétele eróziót tűrő ex
panziós szelepeken át, valamint a mindeze
ket biztosító, tartalékokkal és vészleállító 
rendszerekkel megerősített műszerezés. 
Az 50-es években kifejlesztett és a 60-as 
években nagyüzemileg is eredményesen ki
próbált, korát sokban megelőző Varga-eljá
rásnak gépipari, szabályozási és katalizá
tor-fejlesztésre lett volna szüksége, aminek 
abban az időben és ebben a térségben sem 
műszaki, sem finanszírozási háttere nem 
volt meg. Ez az azóta ipari alkalmazásra kí
nált többi iszapfázisú eljárás mindegyiké

nél elengedhetetlen volt és meg is történt, 
de az óriási ráfordítás ellenére ezek egyike 
sem jutott el az ipari alkalmazásig.

A Varga-eljárás révén felhalmozódott 
szellemi tőke azonban nem veszett el. 
A folytonos üzemű, nyomás alatti hidrogé- 
nezés területén szerzett kutatási ismeretek, 
technológia- és katalizátorfejlesztési ta
pasztalatok, a kidolgozott készülékek és 
módszerek sikeresen hasznosultak a zsíral- 
kohol-gyártásban, a NAKI, a Nitroil és az 
SzKFI intermedier technológiafejlesztési 
eredményeiben, valamint a NAKI, majd az 
SzKFI kutatóinak közvetítésével a hazai kő
olajiparban, elsősorban a Dunai Finomító 
eljárásainak kiválasztásában, optimalizálá
sában.

A Műszaki Alkotói Díj kitüntetettje eb
ben az évben Dr. Bartha László, aki a 
Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet, 1979-ben el
nyerte a kémiai tudomány kandidátusa tu
dományos fokozatot, majd 1999-ben 
ugyanott habilitált. Jelenleg egyetemi do
censként a Veszprémi Egyetem Ásvány
olaj- és Széntechnológia Tanszékének ve
zetője.

Dr. Bartha László kutatási területe a ke
nőolajok hamumentes, felületaktív adalé
kai. Ezek kutatása az Ásványolaj- és Szén
technológia Tanszéken 1971-ben hazai 
hagyományok nélkül, de a magyar kőolaj
ipar és a MÁFKI addigi tapasztalataira tá
maszkodva, az ő munkájával kezdődött 
meg. A kutatómunkát a hazai kenőanyag
gyártás és -fejlesztés vezető vállalata, a 
Komáromi Kőolajipari Vállalat kezdettől, 
majd később a jogutód MÓL Rt. mind 
anyagilag, mind munkatársaik aktív közre
működésével folyamatosan támogatta. Fő 
cél a motorolajgyártás külföldi licenszektől 
való függetlenítése és a legfontosabb ada
lékkomponens gyártásával a fokozatos to
vábbfejlesztés lehetőségének fenntartása 
volt.

A Bartha László irányításával végzett 
kutatómunka főbb irányai és eredményei:

-  új kis molekulatömegű, ill. módosított 
szerkezetű poliizobutenil-szukcinimid csa
lád, közepes, valamint nagy molekulatöme
gű és többfunkciós poliizobutilén- 
poliszukcinimidek előállítási eljárásának, 
az adalékok vizsgálati módszereinek és 
motorolajokban való alkalmazásának ki
dolgozása;

-  hűtő-kenőanyagok és ipari fűtőanyag
ok vizes diszperz rendszereinek stabilizá
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lására alkalmas diszpergensek és kompozí
ciók és vizsgálati módszereik kidolgozása;

-  hulladék poliolefinek szintetikus ola
jokká és felületaktív adalékokká való kémi
ai átalakítása.

E kutatások eredményeit a MÓL Rt. 
jelenleg is alkalmazza. Az új termékek 
gyártása és felhasználása fokozott anyagta
karékosságot és csökkentett környezet- 
szennyezést eredményezett. Az új adalé
kokkal előállított kenőolaj-kompozíciók 
kielégítik a motorkonstrukciók gyors fejlő
désével járó és egyre szigorodó műszaki 
követelményeket. A kidolgozott vizsgálati 
módszerek lehetővé teszik a versenyképes 
kutatás-fejlesztés fenntartását.

Az eredményes kutatásokat Bartha 
László intenzív publikációs és iparjogvé
delmi tevékenységgel mind hazai, mind 
nemzetközi téren elismertette. Munkája és 
irányítása alapján 31 folyóiratcikk (ebből 
22 angol nyelvű) jelent meg, továbbá 47 
nemzetközi konferencia-előadás teljes ter
jedelmű közléssel. A MÓL Rt.-vel közösen 
bejelentett és jelenleg is élő szabadalmai
nak száma 16.

Előadásának címe „Poliizobutilén- 
borostyánkősav származékok” volt. Ebben 
kiemelte, hogy a kenőoiajadalék-fejlesztés- 
sel kapcsolatos hazai kutatást a Varga Jó
zsef professzor által alapított veszprémi 
tanszéken 31 évvel ezelőtt kezdték, együtt
működve a Nitrokémia, a KKV, majd a 
MÓL mérnökeivel. A három évtizedes ku
tatómunka eredményei sok részsiker után 
ipari üzemben értékesültek. Összefoglalta a 
kutatás néhány értékes tapasztalatát, me
lyek közül hangsúlyozta a bonyolult techni
kai eszközök és anyagok megismerésére 
szolgáló vizsgálatimódszer-fejlesztés je
lentőségét, az adalék-hatásmechanizmussal 
kapcsolatos új felismeréseket, az ismert kis 
molekulatömegű poliizobutilén-szukcin- 
imidek szerkezeti optimálásának néhány 
érdekes részletét, az új típus kifejlesztésé
nek célját és megvalósítási módját, a poli- 
izobutilének felhasználható molekulatö
meg-tartományának kiterjesztését és az új 
polifunkciós diszpergens típus jellemzőjét. 
A jelenleg működő adaléküzem sikeres 
poliizobutilén-szukcinimid termékcsaládja 
és a felhasználásukkal gyártott kitűnő mo
torolajok a három évtizedes munka ered
ményességét bizonyítják.

Az egyik Egyetemi Dijat (BME) a Tu
dományos Tanács Sevella Bélának ítélte 
oda.

Sevella Béla 1968-ban szerezte ve
gyészmérnöki oklevelét a BME Vegyész- 
mérnöki Karán. Végzése után 1970-ig a 
Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott, az
óta a Mezőgazdasági Kémiai Technológia 
Tanszék oktatója. 1986-tól 1994-ig docens,
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azóta egyetemi tanár, 1993-tól tanszékve
zető. 1975-ben egyetemi doktori, 1983-ban 
kandidátusi fokozatot szerzett, 1994-ben 
habilitált.

Oktató munkája során előadta, ill. elő
adja a Biológiai iparok műveletei című tár
gyat és 1970 óta vezette annak laboratóriu
mi gyakorlatait. Kidolgozta a Biomémöki 
műveletek II című tárgyat és a hozzá tarto
zó komplex fermentációs gyakorlatokat. 
E tárgyból egyetemi jegyzetet írt. Témave
zetésével 12 szakdolgozatot, 32 diploma- 
munkát és 2 kandidátusi értekezést készí
tettek. A hallgatói véleményezés előadói és 
oktatási tevékenységét nagyon jóra értékel
te, a hallgatókkal való kapcsolata kiváló. 
Jelenleg szakirány- és szakfelelős a Bio
mémöki szakon.

Közreműködésével jött létre és műkö
dött korszerű eszközökkel felszerelve hosz- 
szú időn keresztül az egyetem fermentációs 
laboratóriuma. Ma is sokat küzd azért, 
hogy belső és külső erőforrásból a korsze
rűsítés lépést tartson e szakterület nemzet
közi szintjével.

Az ünnepi ülésen „Biotechnológia: fer
mentációk és biokonverziók mint a vegyipar 
hatékony új lehetőségei” címmel tartott elő
adást. Bevezetőjében definiálta a biotechno
lógiát, mint a mikroba (növényi és állati) sej
tek, ill. azok részeinek technológiai célú 
felhasználását. Ennek lehetőségei közül a 
metabolit termelés {de novo fermentáció) és 
az egyszerű szubsztrát konverzió (biotransz
formáció) jelenti a vegyipari eljárások régi
új, de a biokatalizátorok sokfélesége miatt 
szinte kimeríthetetlen tárházát. A klasszikus 
kémiai átalakításokkal (elsősorban szerves 
kémiai szintézisekkel) foglalkozó kémiku
sok egyre nagyobb része ismeri fel a bio
eljárásokban rejlő lehetőségeket.

A bioeljárások előnyei a szintetikus 
eljárásokkal szemben: optikai izomerek 
exkluzív előállításának lehetősége, meg
újuló alapanyagokból való kiindulás, a 
biokatalizátorok többszintű specifikussága 
(szubsztrát-, csoport-, sztereo- és régió- 
specifitás) stb. Vannak elkerülhetetlen hát
rányai is: nagymennyiségű szennyvíz, két
irányú fertőzésveszély, változékonyság, 
valamint az egyelőre nagy társadalmi ide
genkedés, sokszor elutasítás.

Az előadó az elemi biokémiai reak- 
cióutak néhány intermedierjének előállítá
sával kapcsolatos saját tanszéki eredmé
nyeinek (etanol, citromsav, itakonsav, 
1,3-propándiol) ismertetése után összefog
lalóan megállapította, hogy a fejlődés egy
értelműen egy bizonyos biotársadalom ki
alakulásának irányába mutat, amelyet az 
jellemez, hogy az élet mindennapjait át- 
meg átszövik a biotechnológiák, ill. azok 
termékei az egészségügytől az élelmiszer

iparon és a mezőgazdaságon át az energia
iparig és környezetgazdálkodásig. A bio
társadalom további jellemző vonása, hogy 
megújuló bioalapanyagokon, bioenergia 
felhasználásával biotechnológiák üzemel
nek.

A másik Egyetemi Díj (VE) kitüntetettje 
Chován Tibor egyetemi adjunktus, a Vesz
prémi Egyetem Folyamatmérnöki Tanszé
kének munkatársa.

Vegyészmérnöki oklevelének megszer
zése után a Nehézipari Minisztérium To
vábbképző Központjában a mérnökképzés 
számítógépes eszközeinek alkalmazásával 
foglalkozott. A Veszprémi Egyetemre ke
rülve a mikroszámítógépek folyamatirá
nyítási alkalmazásai (irányítási szoftver 
elemek fejlesztése: real-time operációs 
rendszer, hálózati kommunikáció, mérési, 
adatfeldolgozási és szabályozási modulok) 
váltak tevékenységi területévé, melyek a 
Tanszék technológiai laboratóriumában al
kalmazásra is kerültek (pl. a gáztisztító 
rendszerben).

Számos ipari folyamatirányító rendszer 
struktúrájának, irányítási stratégiájának és 
szoftverének kifejlesztésében működött 
közre, így műtrágyagyár nyersanyagellátó 
rendszerének irányításában, műgyanta
gyártó reaktor, szakaszos desztilláló beren
dezés receptura-vezérelt irányításában. 
Fontos szerepe volt és van számos, a vázolt 
széles szakterület témáinak kidolgozásá
ban. Legújabb témája a mikrofluidikai 
rendszerek vegyészmérnöki alkalmazása.

Egyesült Államokbeli tanulmányútja 
során az egyetemi tanulmányok mellett, 
Berty József professzor munkatársaként, 
heterokatalitikus reakciók kutatásával fog
lalkozott és ehhez kapcsolódóan automati
zált laboratóriumi reaktorok fejlesztésében 
és adatgyűjtő-irányító rendszerük kialakí
tásában vett részt.

Chován Tibor a Folyamatmérnöki Tan
szék meghatározó oktatója és kutatója. 
Evekig vezetője volt az egyetem informati
kai bizottságának.

Előadásának címe: „Szimulációs mód
szerek a technológiafejlesztésben -  a kine
tikai információ kezelése.”

A vegyipari technológiák fejlesztésének 
hagyományos útja a rendkívül idő- és költ
ségigényes méretnövelési kísérleteken át ve
zet. A hatékonyság jelentősen javítható meg
felelő szimulációs módszer alkalmazásával. 
A Folyamatmérnöki Tanszéken a technoló
giafejlesztés céljának megfelelő szimulációs 
eszközök és a kapcsolódó folyamatmérnöki 
módszerek kidolgozásával foglalkoznak. 
Az eljárás alapjául a laboratóriumi és félüze
mi kísérletekben gyűjtött információ felhasz
nálásával meghatározott matematikai model
lek szolgálnak. E modellekben a szakaszos
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technológiákban lejátszódó kémiai folyama
tokat, a készülékek hidrodinamikai és átadá
si viszonyait strukturált formában írják le, ez
zel biztosítva a kapott információ átvitelét a 
fejlesztési szintek között.

A kémiai folyamatokat a kísérleti ta
pasztalatokból és szakirodalmi informáci
ókból megalkotott részletes kinetikai mo
dell redukciójával kapott ún. tendencia 
modellek formájában írják le. Ez a modell 
az eljárásnak a technológiafejlesztés szem
pontjából valamennyi meghatározó tulaj
donságát hordozza, és kidolgozásakor fi
gyelembe veszik a rendelkezésre álló 
mérési lehetőségeket is.

A kinetikai modell paraméterei az 'a pri
ori' ismeretek és a tervezett kísérletsorozat

ban kapott mérési adatok alapján határozha
tók meg. A leggyakrabban alkalmazott mé
rőeszközök folyadékfázisú rendszerek ese
tében az automatizált laboratóriumi 
reaktorok és reakció-kaloriméterek, hetero- 
katalitikus reakciók esetében pedig a külön
böző „mikro” (cső) reaktorok, ill. belső cir
kulációs reaktorok (pl. RotoBerty-reaktor). 
Ideális mérőreaktorként szolgálhatnak a je
lenleg intenzíven vizsgált mikrocsatomás 
(mikrofluidikai) eszközök, melyek alkalma
zására már homogénfázisú, ill. katalitikus 
rendszerek vizsgálatában is találni példákat.

A megfogalmazott modellek leképezé
sére és alkalmazására egy három elemből 
álló szimulátor rendszert dolgoztak ki. 
A reakciókinetikai szimulátor segítségével

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
Hírek az iparból

AstraZeneca Kft.

A cég 2001 -es forgalma 12 Mrd forint volt. 
Ezzel a hazai piacon a 4-5. helyet foglalja el 
és ez 20%-kal nagyobb, mint az előző év
ben. 2002-re 14 Mrd-ot várnak. 1,6 Mrd fo
rintot fordítottak 2001 -ben K+F-re és klini
kai vizsgálatokra.

Bristol-Myers Squibb Hungary Kft.

Miután a Pharmavit veresegyházi telepét és 
berendezéseit megvásárolta a Sanofi- 
Synthélabo, hogy oda telepítse a Chinoin 
egyre nagyobb volument igénylő gyógy
szergyártásának egy részét, a BMS anya- 
vállalat új céget alapított Budapesten 3 MFt 
alaptőkével. Ennek feladata a Pharmavit 
termékeinek és a BMS egyéb termékeinek 
értékesítése. Az amerikai cégnek volt már 
az originális molekulák értékesítésére egy 
hazai kereskedő vállalkozása.

Chinoin Rt.

54 Mrd-os árbevételt értek el 2001-ben. 8 
Mrd forintot fektet a cég tulajdonosa, a 
Sanofi-Synthélabo a csanyikvölgyi injek
ció üzembe.

Április 17-én a szakmai újságíróknak 
mutatták be Arányi Péter kutatási igazgató 
és munkatársai a Chinoin K+F tevékenysé
gét és a tavaly átadott új épületet. 243 fő 
dolgozik a K+F területen, ebből 132 diplo
más, 35 rendelkezik PhD és 5 MTA dokto
ra fokozattal. A Chinoin az anyavállalat 
K+F munkája minden fázisában részt vesz, 
így összesen 20 új potenciális gyógyszer
molekula kémiai és klinikai munkáiban. 
Nagy eredmény, hogy ezek közül 2 a Chi-

noin saját molekulája. A preklinikai fej
lesztés időtartamát az elmúlt években sike
rült 32 hónapról 24-re csökkenteniük az ál
talános anyavállalati stratégiának 
megfelelően. Ugyancsak elismerést váltott 
ki, hogy a hazai klinikai hálózatban 500 be
tegen 10 klinikai vizsgálatsorozatot tudnak 
évente elvégeztetni.

A látogatókat végigkalauzolták a kom
binatorikus kémiai módszereket is használó 
molekulafejlesztési laboratóriumokon, be
mutatták a méretnövelést szolgáló automa
ta üvegkörtéket, melyekben IR detektorral 
folyamatosan lehet a reakciókat nyomon 
követni. A tiszta termék előállítása a bepá
rolt reakcióelegyekből szintén automatiku
san, preparatív folyadékkromatográfokon 
történik.

Nagy érdeklődést váltott ki a jelenlévők
ből a kapott molekulák biológiai szűrése. 
Az első szűrést a Chinoin által tanulmányo
zott területeken (légzőszervi megbetegedé
sek, elhízás, cukorbaj), megfelelően kivá
lasztott és validált enzimtesztekkel végzik, 
automatikusan (High throughput screen
ing). Egy nap alatt 600-2 000 vegyületet 
tudnak megvizsgálni, és egy-egy tesztre 
100-200 ezer vegyületet bocsátanak. 
A tesztek megfelelnek az emberi enzimek
nek, természetesen ezeket mikrobiológiai 
módszerekkel állítják elő. Jelenleg 480 
gyógyszerteszttel és 250 enzimmel rendel
keznek, de ezek robbanásszerű megugrását 
várják a human genom felderítés alkalma
zásából.

Az aktív kötődést mutató molekulák 
közül kiválasztott vezérterméket ezt köve
tően, főként kombinatorikus módszerekkel 
szisztematikusan módosítják, hogy a legha
tásosabb változatot megtalálják.

Végül a látogatóknak a legnagyobb

többfázisú reakciórendszerekben lejátszódó 
folyamatok vizsgálhatók és eljárás-fejlesz
tési feladatok oldhatók meg. A kinetikai 
identifikátorral határozhatók meg a mérési 
adatokból a kinetikai modell paraméterei. 
A reaktorszimulátor a vizsgált félüzemi 
vagy üzemi berendezés hidrodinamikai, át
adási és irányítási viselkedésének leírására 
szolgál, így a technológiafejlesztés, optima
lizálás, irányítási stratégia elemzés stb. va
lamennyi lépésében fontos szerepet kap. 
Konkrét alkalmazásokra gyógyszeripari és 
műanyagipari technológiák kapcsán került 
sor.

Mándy Tamás

meglepetés az állatház volt, ahol a félsteril 
körülmények között tartott rágcsálók kife
jezetten a kórházi tisztaság benyomását 
keltették.

Egis Rt.

Nőtt az új gyógyszertermékek forgalma. 
Közülük is kiemelkedett az Adexor, Tenax- 
um, Frontin, Telviran, Ipaton és Umaren 
gyógyszerek forgalomnövekedése. Válto
zatlanul a vezető termék a Coverex. Továb
bi, a tulajdonostól átvett termékekkel 
együttes forgalom a belföldi árbevétel 
24%-át adja. A hazai gyógyszerforgalom 
6,9%-a az Egis-é, ezzel a második.

Igen dinamikusan növekszik az orosz és 
a kelet-európai export is.

A nyugdíjba vonult Reiter József helyett 
az MKE Egis Gyógyszergyári Csoportja új 
elnököt választott. A két jelölt közül végül 
dr. Tömpe Péter, a Minőség-ellenőrző Fő
osztály fizikai-kémiai laboratóriumának 
munkatársa lett az elnök.

Két, az Egis-ben kifejlesztett analitikai 
módszer került be az Európai Gyógyszer- 
könyvbe. Az egyik a captopril, a másik pe
dig a clopamide vizsgálattal kapcsolatos.

A 2001. évi Egis-díjat a kémiai kategó
riában Porcs-Makkay Márta kapta az oxin- 
dol vázas vegyületek témakörében végzett 
fejlesztő munkájáért.

Első Vegyi Industria Rt.

A legsikeresebb évét zárta Rt.-vé alakulása 
óta az egyre inkább az intermedier gyártás
ra szakosodott budapesti vállalkozás. A kö
zel 196 MFt-os adózott eredmény kéthar
madát fizetik ki osztalékként. A sok egyéni 
tulajdonosból álló (ezek részben a vállalat 
dolgozói) tulajdonosi kör az eddigi
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12-12,5%-os osztalékarány helyett a rész
vényei névértékére vetített 50%-ot kap osz
talékként.

A jó eredményekben fontos szerepet 
játszott az árbevétel 25%-os növekedése 
(megközelítve a 2 Mrd forintot). Ezen belül 
mind a belföldi, mind a külföldi értékesítés 
emelkedett. Kiemelt termékek a veratrol, a 
dietoxi-benzol, a dibenzoilborkősav, a 
dimetil-vajsav-klorid, az izohomogenol. 
Megfordult az évek óta tartó negatív ten
dencia és újra növekedett az ipari gázok 
forgalma. Üzembe állítottak az új Simax 
üveg rektifikáló oszlopot és így a savklorid 
tisztítását már saját vállalkozásban tudják 
megoldani.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

74,2 milliárd forint veszteség mellett a ta
valyival megegyező mértékű, 55 forintos 
osztalék kifizetését javasolja a MÓL igaz
gatósága az éves közgyűlésnek, amit így 
csak a korábbi évek eredménytartalékából 
fizethetnek ki.

Összehangolja a MÓL a Slovnafttal a 
beszerzését. Ennek első sikeres példája a 
katalitikus krakk üzemben használt katali
zátor beszerzésére kiírt közös tender. 
Ez 300 000 EUR beszerzési költségcsök
kenést eredményezett a két cég számára és 
további, még jelentősebb termelési költség
megtakarítás várható.

A Graphisoft ArchiFM szoftverének se
gítségével fogja üzemeltetni a társaság a 
teljes ingatlan vagyonát. 6 000 önálló in
gatlanon 3 500 épület és 20 000 építmény 
adatainak tárolásáról és azok elemzéséről 
van szó. így lehetővé válik azok kihasznált
ságának, fűtési költségének, karbantartási 
költségének elemzése, a bennük lévő búto
rok vonalkódos leltározása, az események 
nyomon követése. A rendszert 2002. őszére 
vezetik be, és az kommunikál majd a mű
ködő SAP adatbázissal.

A MÓL 2001. évi tudományos díját dr. 
Lakatos István, a Miskolci Egyetem Alkal
mazott Kémiai Kutatóintézetének igazga
tója és dr. Bíró Zoltán olajmémök (MÓL, 
Gellénháza) kapták.

Megfogalmazta a MÓL a 2002. évi 
EBK (egészségvédelem, biztonságtechni
ka, környezetvédelem) célkitűzéseit. Ezek 
a számszerű mutatók alapul szolgálnak 
minden egység számára, hogy milyen fel
adatok szükségesek azok eléréséhez. Né
hány adat a környezetvédelem területéről: a 
határérték feletti légszennyezőanyag kibo
csátást 2007-ig megszüntetik, ennek érde
kében 2002-ben ez nem haladhatja meg az 
1000 t-t. A veszélyes hulladékmennyiséget 
10%-kal kell csökkenteni.
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BorsodChem Rt.

A BC 116,3 milliárd forintos árbevétel mel
lett 7,94 milliárd forint adózott nyereséget 
ért el tavaly. Idén az üzemi eredmény 
20-30%-os növekedését látják elérhetőnek. 
A BorsodChem Rt. április 11 -én megtartott 
éves közgyűlésén a CE Oil & Gas AG sza
vazatai domináltak, ezért nem volt kérdé
ses, hogy a részvényesek valamennyi igaz
gatósági javaslatot elfogadják. A másik 
azonosítható nagyrészvényes, a hazájában 
komoly problémákkal birkózó orosz Szibur 
képviselői ezúttal nem jelentek meg. 
Az éves beszámoló elfogadása után a rész
vényesek támogatták a papíronként 120 fo
rintos osztalékot. Lemondott igazgatósági 
tagságáról Bordás Zoltán, s a Szibur képvi
selői távollétében a CE-re maradt a hálátlan 
feladat, hogy visszahívja a Szibur által de
legált tagokat. Megőrizte viszont posztját 
Kovács F. László vezérigazgató, illetve be
választották S. Varga Bélát, valamint Már
ton Ferencet (AEB Bank).

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A társaság igazgatósága jóváhagyta a ta
valy elhatározott petrolkémiai beruházáso
kat, így az utóbbi 20 év legnagyobb fejlesz
tése kezdődhet a vegyipari vállalatnál -  
jelentette be Molnár József vezérigazgató. 
A sajtótájékoztatón jelen volt Hernádi 
Zsolt, a MÓL elnök-vezérigazgatója is. 
A közel 110 milliárd forintos beruházás 
nyomán 360 ezerről 610 ezer tonnára nő az 
etilén-, és 210 ezerről 410 ezer tonnára a 
polietiléngyártó kapacitás. A megtermelt 
etilénmennyiségből a mostani 88 ezer he
lyett 150 ezer tonnát szállít majd a TVK a 
BorsodChemnek évente. Három év múlva 
nem lesz szükség az évi 30 ezer tonna uk
rán etilénre sem. A beruházás során új ole
fingyárat is építenek, és 180 ezer tonnára 
bővítik a polipropilén gyártó kapacitást. 
A költségeket 40 milliárd forint erejéig sa
ját forrásból állja a cég, a többire 280 millió 
EUR szindikált hitelt vesz fel a Deutsche 
Bank szervezésében. A beruházással a 
TVK javítja versenyképességét és haté
konyságát, a MÓL pedig évi 992 ezer he
lyett 1,85 millió tonna alapanyagot szállít
hat a cégnek. Az olajtársaság elégíti ki a 
TVK alapanyag-szükségletének 95 száza
lékát. A bejelentés után megfigyelők szinte 
biztosra veszik, hogy a TVK nem fizet osz
talékot, mivel a beruházásban a MÓL jelen
tős saját finanszírozást vár el a vegyipari 
cégtől.

A társaság a magyar számvitel szerint
154,5 milliárd forint konszolidált nettó ár
bevétel mellett 8,448 milliárd forint üzemi 
és 12,4 milliárd forint adózott eredményt

ért el. A nemzetközi számvitel szerint elké
szített kimutatásban csaknem négymilliárd 
forinttal alacsonyabb, 8,693 milliárdos 
adózott eredmény szerepel. Az eltérés oka, 
hogy a TVK saját részvényeit tartalmazó 
Amerwind B.V. tavalyi eladása mintegy 
négymilliárd forinttal növeli az MSZSZ 
szerinti eredményt. A TVK igazgatósága 
nem javasol osztalékot, a testület vélemé
nye szerint az adózott nyereséget a stratégi
ai projekt finanszírozására kell fordítani.

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. pályamun
kája nyerte a Hungárián Business Leaders 
Fórum „Üzleti Elet a Környezetért” Kör
nyezetvédelmi Díját. A díjat Nigel Thorpe, 
Nagy-Britannia nagykövete adta át Kovács 
Attilának, a TVK Rt. általános igazgatójá
nak Budapesten, március 27-én.

„A TVK aktív és felelősen gondolkodó 
tagja a társadalomnak, amelyet az utóbbi 
napok két elismerése is bizonyít; az Oktatá
si Minisztérium Innovációs Díja és a mos
tani Környezetvédelmi Díj” -  nyilatkozta 
az átadást követően Kovács Attila a sajtó 
képviselőinek.

Az évente egy alkalommal átadásra ke
rülő Környezetvédelmi Díj olyan szerve
zetnek ítélhető oda, amelynek a környezet 
iránti elkötelezettsége kimagasló, tevé
kenységéhez viszonyított környezetvédel
mi teljesítménye példamutató, és 2001-ben 
konkrét projekteket valósított meg.

A díjat alapító Magyar Business Lead
ers Fórum a környezetvédelem fontosságá
nak hangsúlyozását, a fenntartható fejlődés 
gondolatának népszerűsítését, és a környe
zettudatos vállalatirányítás elterjedését kí
vánja elősegíteni.

Nitrokémia 2000 Rt.

A biotechnológia meghonosítása szerepel 
az egyik kiemelt célként a Nitrokémia 2000 
Rt. következő négy évre szóló új stratégiai 
tervében, amelyet már elfogadott az igaz
gatóság. A 2006-ig meghatározott jövőkép 
megvalósításával a magas hozzáadott érté
kű tudáslapú termékek fokozatosan kiszo
rítják majd az alacsony hozadékúakat.

A Nitrokémia 2000 Rt. profilmódosítása 
már két évvel ezelőtt megkezdődött. A tel
jes privatizációval egy időben indult a fi
nomkémiai termékek gyártása. Ebből a ter
mékcsoportból 2000-ben háromszáz millió 
forint, 2001-ben pedig már egymilliárd fo
rint árbevételt értek el. Az idén tovább nő a 
finomkémiai termékek aránya: az összes ár
bevételen belül már meghaladja a 13 száza
lékot, s több lesz 1,6 milliárd forintnál.

Ezek a sikerek alapozták meg az újabb 
profilbővítést, amely önmagában is több
irányú. A tervek egyaránt vonatkoznak a 
biológiai alapú vegyi anyag gyártásra és a
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biológiai eszközök, így például a biológiai 
katalizátorok alkalmazására. A biomassza 
feldolgozás és a bio-katalizátor alkalmazá
sa egyaránt környezetbarát megoldás és en
nek a Balaton parti részvénytársaságnál kü
lönösen nagy jelentősége van.

A biotechnológia alkalmazása egyéb
ként már túljutott a tervek szintjén. A ke
ményítő vegyipari feldolgozására vonat
kozó kutatásokra pályázatot nyert a 
Veszprémi Egyetem és a Nitrokémia 2000 
Rt. közös konzorciuma. Ebben a munkában 
több kutató bázis is részt vesz. A Nitro
kémia 2000 a technológiai kutatásokra és a 
termelésre vállalkozott.

A Nitrokémia 2000 Rt. mindemellett 
megőrzi és megújítja hagyományos profdját 
a növényvédőszer és az intermedier gyártást 
is. Az utóbbi két évben mindkét csoportnak 
sikerült új exportpiacot is szerezni.

A profdbővítés mellett folyamatban van 
a hatékonyságnövelő reorganizáció. Ta
nácsadó cég bevonásával felülvizsgálják a 
cégnél működő valamennyi szervezet tevé
kenységét és kialakítják a leghatékonyabb 
formákat. Ez a gyötrelmes átalakítási fo
lyamat az eszköz a stratégiai célok megva
lósításához. Az elemzések szerint egyéb
ként a profilbővítés és a hatékonyságnövelő 
átalakítás révén a Nitrokémia 2000 Rt.-nél 
belátható idő (2-3 év alatt) harminc száza
lékkal nő az egy főre jutó árbevétel.

Mindezt növekvő termelés és a szinten 
tartó beruházások mellett valósítják meg. 
A Nitrokémia 2000 Rt. tavalyi árbevétele
11,5 milliárd forint volt és az idén várható
an már meghaladja a 12 milliárd forintot.

Innovációs nagydíjban részesült 
a ComGenex Rt.

Az előző számunkban leírtaktól eltérően a 
három innovációs díjban részesült vállalat 
közül egyedül a ComGenex Rt. kapott 
nagydíjat, amit a cég elnöke, Darvas Fe
renc március 22-én vette át Parlamentben. 
Az elismerést saját fejlesztésű technológiá
jukkal, a potenciálisan gyógyhatású vegyü- 
lctek nagyteljesítményű szintézisére szol
gáló ComGenex Mátrix Technológiával 
(CMT) érdemelték ki.

A gyógyszerfelfedezési, gyógyszerkuta
tási tevékenységet folytató ComGenex Rész
vénytársaságot 1992-ben magyar vállalkozók 
alapították. A cég 100%-ban gyógyszermole
kulái, kutatási eredményei és saját fejlesztésű 
technológiáinak exportértékesítéséből tartja 
el magát. A ComGenex emellett hosszútávú 
kutatási együttműködéseket alakított ki ame
rikai, európai és hazai biotech cégekkel, kuta
tási intézményekkel rák-, cukorbetegség és 
idegrendszeri betegségek gyógyszereinek ku
tatására. A cég élvonalban maradását jelentő

sen javítják az utóbbi időben elért eredményei 
a kémiai genomika és a kémiai nanotechnoló- 
gia területén.

Összességében a ComGenex világszer
te több mint 200 gyógyszerkutatási intéz
ménynek szállít, kiemelt partnerei között 
olyan nagy gyógyszergyárak szerepelnek, 
mint a Bayer (Németország), a Merck 
(USA) és az Aventis (Franciaország). Part
nercégeik száma az USA-ban a legna
gyobb, a legtöbb bevételük viszont Európá
ból származik. Jelentős japán piacukat 
folyamatosan bővítik. Az Amerikai Egye
sült Államok keleti, illetve nyugati partján 
önálló vállalatként működő irodák, Japán
ban disztribútorok biztosítják partnerkap
csolataik kiszélesítését, amelyet évek óta 
működő (és saját szakterületükön a világon 
elsőként üzembe állított) internetes értéke
sítő- és kutatástámogató számítógépes 
rendszereik is jól szolgálnak.

Napjainkban a biotechnológiai cégek 
világában a ComGenex azon kevesek közé 
tartozik, amely rendszeresen nyereséges. 
Az utóbbi években a cég bevétele, létszáma 
dinamikusan nőtt, jelenleg meghaladja a 
100 főt, ezek közel 80%-a vegyész, több 
mint 10%-a doktori (PhD) fokozatot elért 
szakember. A cég -  a további növekedést 
szem előtt tartva -  az elmúlt hónapokban 
kémiai kutatóközpontot hozott létre 
Balatonfűzfőn, a Fűzfői Ipari Parkban. 
Ez az új ezer négyzetméteres központ közel 
száz további kutató foglalkoztatását céloz
za a térségben.

A társaság dinamikus fejlődését a CMT 
technológiával alapozta meg, amelynek se
gítségével a gyógyszermolekula-szintézis 
hagyományos eljárásainál akár többszáz- 
szor is nagyobb teljesítménnyel lehet 
potenciálisan gyógyhatású vegyületeket 
előállítani. Ez az ún. folyadékfázisú párhu
zamos (kombinatorikus) szerveskémiai 
szintézistechnológia a 90-es évek elején vi
lágviszonylatban is első volt. A módszer 
folyamatos továbbfejlesztése és kiterjeszté
se a felfedező gyógyszerkutatás későbbi lé
péseire pedig biztosította azt, hogy a cég 
folyamatosan megőrizte induló jó helyzetét 
az egyre élesedő nemzetközi versenyben. 
Az utóbbi években a CMT felhasználásra 
került olyan fontos gyógyszerkutatási fel
adatok nagyteljesítményű megoldásában, 
mint a már hatásosnak talált vegyületek kö
rében a szerkezetileg optimalizált gyógy
szerjelölt megkeresése, és felszívódási, 
metabolitikus tulajdonságainak javítása.

A CMT technológia egyik kulcsa a szá
mítástechnika fejlett eszközeinek, így nagy
teljesítményű adatbáziskezelőknek és a 
mesterséges intelligencia körébe tartozó 
szakértői rendszereknek, továbbá a kémiai 
műveleteket segítő robotoknak kiterjedt al
kalmazása. A cég hírnevének megalapozá
sában fontos lépés volt az ISO minőségbiz
tosítási rendszer korai bevezetése, e 
tekintetben a ComGenex szintén első volt a 
nemzetközi mezőnyben.

K. Gy.

Pályázati felhívás a „M agyar K ém iaoktatásért” díjra

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1999-ben díjat alapított általános-, 
közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erősítse a 
kémia színvonalas iskolai oktatását. „A Richter Gedeon Alapítvány a Ma
gyar Kémiaoktatásért” kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek 
közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia 
iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, és akiknek ta
nítványai a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű (kémiai, vegyipari, kör
nyezetvédelmi stb.) tanulmányi versenyek valamelyikén az utóbbi évek
ben díjazottak voltak. Eddig a „M agyar Kémiaoktatásért” díjat -  
1999-ben, 2000-ben és 2001-ben -  összesen 12 tanár nyerte el.

Az Alapítvány a díjat a 2002. évre újra kiírja. Kérjük, hogy a kuratóri
um munkájának elősegítésére tegyenek javaslatokat a díjazandó tanárok 
személyére. írásos javaslatokat nyújthatnak be szakmai és társadalmi 
szervezetek, a javasolt tanár tevékenységét ismerő kollégák, tanítványok. 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a javasolt személy szakmai jellemzését, 
különös tekintettel azokra a szempontokra, amelyek alapján a díjra érde
mesnek tartják. Az írásos javaslatokat legkésőbb 2002. szeptember 6-ig az 
Alapítvány címére kell eljuttatni (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar 
Kémiaoktatásáért, 1475 Budapest Pf. 27.). A díjakat 2002 szeptember 
utolsó hetében ünnepélyes keretek között adják át.
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A Richter Gedeon Rt. és a Tripos Inc. a Sybyl®/Unity® 
felfedező szoftvercsomagra épülő kutatási együttműködést 
indít

A Tripos Inc. és a Richter Gedeon Rt. 
bejelentették, hogy a termékeit világszerte 
forgalmazó, vezető közép-európai gyógy
szergyár, a Richter Gedeon Rt. a Tripos 
SYBYLAJNITY szoftverét választotta mo
lekulamodellezési alkalmazásai céljára, és 
gyógyszerkutatási és -fejlesztési tevékeny
ségét támogató kémiai informatikai rend
szere egyik elemének. A két vállalat hosszú 
távú együttműködési megállapodást is alá
írt, amelynek értelmében a szoftverfejlesz
tési és értékelési tevékenységből adódó tu
dományos információcsere előnyeit 
kölcsönösen kihasználják. A többéves stra
tégiai megállapodás feltételei nem kerülnek 
közzétételre.

„A Tripos molekulatervezési technoló
giáinak több évvel ezelőtti bevezetése cé
günknél bizonyította, hogy elkötelezettek 
vagyunk a korszerű gyógyszerkutatási és 
-fejlesztési szemléletmód megvalósításá

ra” -jelentette ki dr. Szombathelyi Zsolt, a 
Richter Gedeon Rt. kutatási igazgatója. „A 
most bejelentett együttműködés a számitó
gépes molekulatervezés új eljárásaira és 
szoftveres megoldásaira terjed ki.”

A Richter Gedeon Rt. hosszú távra 
visszatekintő innovációs hagyományokkal 
rendelkezik és Közép-Kelet-Európa egyik 
legnagyobb kutatási és fejlesztési egységét 
tudhatja magáénak. A Richter Gedeon Rt. 
Molekulatervezési Osztályának munkáját 
a SYBYL/UNITY „virtuális kutatólabora
tórium” új célfehérjék szerkezetének érté
kelésével, potenciális vezérmolekulák azo
nosítása céljából virtuális szűrések 
elvégzésével, és a maximális hatékonyság 
eléréséhez ezen vegyületek optimálásával 
egészíti ki. Az aláírt megállapodások jól il
leszkednek a Richter Gedeon Rt. általános 
stratégiájába, amely az innovációs folya
mat felgyorsítása érdekében a gyógyszer

kutatás csúcstechnológiáit a hagyományos 
kémiai és farmakológiai eljárásokkal ötvö
zi.

A Tripos fwww.tripos.com') a kémia, az 
integrált kutatási szoftvertermékek, szoft
vertanácsadói szolgáltatások, és felfedező 
kutatási szolgáltatások vezető forgalmazója 
a gyógyszeripar, a biotechnológia, az agro
kémia és más élettudományi iparágak szá
mára. A vállalat az információtechnológia és 
a tudományos kutatás kombinálásával opti
málja és felgyorsítja ügyfelei, új termékek 
felfedezésére irányuló molekuláris kutatása
it. A Tripos termékei között megtalálhatók a 
diverz kémiai könyvtárak; közreműködő és 
szerződéses felfedező kutatás; biológiai 
rendszerekben aktív új kémiai vegyületek 
szintézise, jellemzése és optimalizálása; a 
biológiai és kémiai információk kezelésére, 
analízisére és megosztására szolgáló egyedi 
kutatási szoftvereszközök; valamint rend
szerintegrációs és más szoftver tanácsadói 
szolgáltatások. A Richter Gedeon Rt.-ről, ill. 
az együttműködésről a www.richter.hu hon
lapon olvashatnak.

B. Zs.

Infostrázsa

Féltégla az informatikában

A kilencvenes évek elején egy szigetelő- 
anyagot (üveggyapotot) előállító hazai gyár 
úgy érezte, megfogta az Isten lábát. Japá
nok komolyan érdeklődtek iránta, majd egy 
pillanattal a vásárlás előtt, egy fdléres prob
léma miatt fogták a milliárdjukat, és elmen
tek.

Mi történt? A gyár teljes adminisztráci
ója, fejlesztései számítógépen voltak, 
ahogy az illik. A központi gépben két win
chesteren egymástól látszólag függetlenül 
minden duplikálva volt, szaknyelven szól
va tükrözve voltak az adatok. Az egyik 
winchester leállt. Sebaj, a másik működött. 
A hibás eszközt kiszerelték, és elindultak, 
hogy garanciában kicseréltessék. Ezalatt -  
pestiesen szólva -  a másik winchester is 
feldobta a talpát.

így került hozzánk a két winchester, 
amelyeket kibontva azonnal láthatóvá vált, 
hogy itt semmi sem maradt az adatokból, a 
mágneses felületeket a fejek ledarálták. 
Alaposan megvizsgálva az esetet, az derült 
ki, hogy a winchesterek pormentes terébe 
kívülről az üveggyapot finom pora beke
rült, és ez okozta a katasztrófát. Tudni kell, 
hogy a winchester mechanikai része nem 
légmentesen, hanem pormentesen zárt.

Magyarán: a winchester tiszta, pormen
tes terében lévő levegő -  gondolva a

hőmérséklet-változás hatására bekövetkező 
térfogatváltozásra -  egy szűrőn keresztül ki 
tud jutni a szabad térbe, vagy onnan vissza 
a winchesterbe, a hőfok emelkedésétől 
vagy csökkenésétől függően.

Megállapítottuk, hogy az üveggyapot a 
szűrőt átlyukasztva került a winchesterbe.

A helyszíni vizsgálat arra is fényt derí
tett, hogy a szerver a földön állt, alján a két 
winchesterrel, amelyeket az üveggyapottal 
fűszerezett por rendesen, beborított. A gép 
kikapcsolásakor a winchesterek lehűltek, 
levegőt szerettek volna beszívni, de a szű
rőn csak tömény por volt, így az jött be -  
átszakítva a szűrőt.

Ha a szervert két féltéglára helyezték 
volna, mindez nem következik be.

A féltégla azért lényeges, mert ebben a 
magasságban a por már a rövidlátó takarító 
néninek is feltűnhet (kivéve persze, ha a 
szerver dobozán belül van -  mármint a por, 
és nem a néni).

„Akinek kalapácsa van, 
az mindenhol szöget lát”

Adatmentéssel foglalkozunk a Kürt Kft.- 
nél. Minden olyan probléma érdekel min
ket, amikor értékes adatok elvesznek vírus, 
tűzeset, természeti katasztrófa, emberi mu
lasztás vagy egyéb ok miatt. A feladatok je
lentős része külföldről érkezik hozzánk,
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ilyenkor az adatvesztéshez tartozó történe
tet általában nem ismerjük meg, csak magát 
a műszaki problémát. Azért vannak kivéte
lek is.

Egy alkalommal az Interpol rendőri 
kísérettel küldött nekünk egy hatalmas lá- 
dányi számítástechnikai eszközt -  pépes 
állapotban. A történet szerint valahol Nagy- 
Britanniában feltételezett értékpapír-hami
sítókat lepleztek le. A gépek állapota arra 
utalt, hogy a leleplezés előtt úthengert küld
tek át a hardveren. Este hétkor minket, mint 
szakértőket, arra kérték, hogy 12 órán belül 
válaszoljunk a következő kérdésekre:

-  Ezek az eszközök alkalmasak voltak- 
e értékpapír hamisításra?

-  Ha alkalmasak voltak, akkor hamisí- 
tottak-e velük?

-  Ha hamisítottak, akkor mennyit?
A szakmai probléma úgy jelentkezett, 

hogy a winchester mechanikailag sérült 
volt, az adatállományok helyreállítása szó
ba sem jöhetett, de a mágneslemezekről he
lyenként apró részeket (szektorokat) el tud
tunk olvasni. Olyan volt, mint amikor egy 
könyvet iratmegsemmisítőbe dugnak, és 
hogy ismét olvasható legyen, a fecnikből 
kell összeragasztani. De a fecnik egy jó ré
sze hiányzott. Reménytelen vállalkozás, 
pláne mindössze 12 óra alatt.

Azért megpróbáltuk. Hasonló (de nem 
pépesre vert) gépekkel mi is elkezdtünk ér
tékpapírt gyártani, azaz beszkenneltük az 
értékpapírokat. Éjjel kettőre sikerült. Az öt
letünk a következő volt: próbáljuk meg a 
mi számítógépünkben tárolt értékpapír



„képre” ráhelyezni az olvasható szektoro
kat. Mint egy puzzle-játék. Ha a néhány 
fecninek megtaláljuk a megfelelőjét a mi 
„képünkön”, akkor előbb-utóbb kirajzoló
dik az értékpapír képe. Ez hajnali négyre 
olyan mértékben sikerült, hogy a bizonyí
táshoz elég volt.

A harmadik kérdésre (mennyi értékpa
pírt hamisítottak?) viszonylag könnyű volt 
válaszolni. Csak egy patikamérleg kellett. 
A mi gépünkön gyártottunk 1 000 értékpa
pírt (egész csinosra sikeredtek), és lemér
tük, mennyi festék fogyott. A ládából elő
került üres festékpatronokból már meg 
lehetett becsülni, mennyi festéket használ
tak az úthengerezés előtt. Számításunk sze
rint hétszámjegyű volt az előállított papírok 
értéke. Fontban. Később értesítettek, meg
találták a hamis papírokat. Egész jó volt a 
becslésünk.

Tanulságként e történetből annyit le
vonhatunk, hogy a mágneses jelek eltünte
tésére nem a kalapács a legmegfelelőbb 
eszköz.

„Tűzre, vízre vigyázzatok, 
le ne égjen adatotok!”

1993-ban a budapesti vásárváros hatalmas, 
könnyűszerkezetes B pavilonja kigyulladt 
és földig égett, benne a kiállítás-szervező 
vállalat teljes számítástechnikai rendszeré
vel. 1995-ben a svájci rádió archívumának 
helyiségét elöntötte a víz. A hanganyagot 
több ezer digitális médián, szalagos DAT 
kazettán és optikai lemezen tárolták. A te
mérdek úszó kazetta látványa megdöbben
tő volt. 1997-ben egy nagy német tervező 
cégnél hétvégén kilyukadt a fűtéscső, két 
napon át gőzölték a szerverüket és a mellet
te lévő archív anyagaikat. 2001 -ben Buda
pesten a szennyvízből került elő egy nagy- 
vállalat egyik szervere.

A fenti események közös jellemzője a 
katasztrófán és a jelentős anyagi káron túl, 
hogy csodák csodájára nem történt adat
vesztés. A tűzből, vízből és gőzből előke
rült eszközök szigorúan meghatározott 
technológiai folyamaton mentek keresztül, 
és nem véletlenül. Ezeket az ügyeket 
ugyanis különböző biztosítótársaságok me
nedzselték. Ok futottak a pénzük után, és 
semmit sem bíztak a véletlenre. Helyzetük
ből adódóan jól ismerték a természeti károk 
csökkentésére kidolgozott technológiákat 
és az ezzel foglalkozó vállalkozásokat.

Felsorolunk néhány, ilyen esetben al
kalmazott technológiát.

Konzerválás

Az adatok védelme miatt az eszközök szál
lításának előkészítése különleges gondos
ságot igényel. Az elázott szalagokat példá

ul egyesével, légmentesen csomagolják, 
hogy megelőzzék a spontán száradást és ez
zel a felületek összetapadását, deformáló- 
dását. A reménytelennek látszó, összeégett 
adattárolókat (winchestereket) enyhe vá
kuumba csomagolják. Az adattároló zárt 
fémháza jó esélyt ad a benne lévő mágneses 
felületeknek a megmenekülésre. A vákuum 
hatására az apróbb égéstermékek a falhoz 
ragadnak, utazás közben nem karcolják az 
adathordozó felületeket.

Közömbösítés

Elsősorban a műanyagok égésekor kelet
keznek savas kémhatású gőzök, amelyek a 
fémeket erősen korrodálják, a forrasztási 
pontokat sem kímélve. A közömbösítési 
technológia alkalmazásakor lúgos, majd 
semleges kémhatású vegyszerrel kezelik a 
szétbontott számítógép minden egyes al
katrészét.

Felületkezelés

Az elázott szalagot egy, a hőfok és a páratar
talom szempontjából szabályozott berende
zésben, tisztító párnák között csévélik át fo
lyamatosan mindaddig, amíg még nem 
deformálódik, de már nem is tapad, hogy eb
ben a pillanatban másolatot készíthessenek 
róla. A tűzből vagy tűz közeléből előkerült 
mágneses felületeket meg kell szabadítani a 
ráolvadt műanyagtól, koromtól, füsttől. Erre 
a célra kifejlesztettek egy speciális ultrahan
gos mosógépet, amely szinte molekuláris 
vastagságú rétegek eltávolítására is képes.

Ezen adatmentő technológiák alkal
mazhatóságának legnagyobb ellensége az 
idő. Néhány napon belül a víz illetve az 
égés során keletkező maró hatású gázok ál
tal okozott korrózió olyan károsodást okoz 
a mágneses felületen, hogy az adatmentés 
lehetetlenné válik.

sandor.kurti(a)kurt.hu

EU partnerkeresés a kémiai kutatásban

Technológiai ajánlatok

TGE-TO CB8 Környezetbarát fafesték, ola
jos magvakat feldolgozó üzem szennyvizé
nek polifenoljaiból. Növényi eredetű, 
vízoldható festék fatermékek színezésére 
használható.

00/CSIC/85 Eljárás tárolható szinteti
kus olaj előállítására gumihulladékból. 
Spanyol kutatóintézet szabadalmi joggal 
védett módszere gumihulladék (főként au
tó, gumiabroncs), szén- és vastartalmú ka
talizátor felhasználásával készít olajat.

CH-CR1-T035 Természetes és biológi
ailag lebontható flokkulálószer víztisztítás
ra. A Moringafa magvaiból készít termé
szetes flokkulálószert az egyik kis svájci 
cég.

EETO 02 009 Újszerű, kompakt és ha
tékony hőcserélő. Kelet-angliai egyetemen 
(East of England) kifejlesztettek egy új hő
cserélő berendezést autókhoz és más alkal
mazásokhoz.

Technológiai igények

CH-CRI-TR34 Szenzor, áramlási sebesség 
mérésére. Svájci cég keres olyan kutatóin
tézeteket, ipari fejlesztő cégeket, amelyek 
járatosak a biofolyadékok érintkezésmen
tes áramlási sebesség mérése területén.

ANV-D/R/2002-01 Új, hőálló poliuretán 
termékek. Francia, poliuretán termékeket 
gyártó keres egyetemi vagy független labora
tóriumi partnereket. A partnerek (elismert ta
pasztalattal és tudással) hőálló poliuretán 
elasztomer termékek fejlesztéséhez kellenek.

ITT 02/38 Szennyvizek felületaktív 
anyagának on-line mérésére alkalmas esz
köz. Osztrák víztisztítással és vízkezeléssel 
foglalkozó cég keresi azokat, akik a felület
aktív anyag koncentrációmérésére automa
tikus eljárással rendelkeznek.

További információk: Szabó Eszter EU 
MIK/IRC Hungary BME-OMIKK 1011 
Budapest, Gyorskocsi u. 5-7., Tel.: 
1-4575340, Fax: 1-457-5341, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu

G.M.

FELHÍVÁS
A Magyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bizottsága „Alkal
mazott és kísérletező kémia a tanításban” címmel rendezi meg 
soron következő kémiatanári konferenciáját Egerben az Eszter- 
házy Károly Főiskolán, 2002. augusztus 21. és 24. között. A kon
ferenciáról bővebb információt találnak a www.mke.mtesz.hu 
honlapon.

2002. 57. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM mkl 243



A vegyipari vállalatok 2001. évi főbb adatai II
AGROKÉMIA Sellye Rt., Sellye

Megnevezés

2000.

M rd Ft

2001
Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 0,72 0,84 116,7
ebből export 0,34 0,46 135,3
Adózás előtti eredmény 0,04 0,29 725,0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 85 71 83,5
Jegyzett tőke 0,16 0,16 100
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás - 0,02 -
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,42 0,44 104,8

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,16 0,16 100

FLORIN Rt., Szeged

2000. 2001.
Megnevezés Index, % 

2001/2000
M rd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 2,96 2,83 95,27
ebből export 1,12 1,05 93,75
Adózás előtti eredmény 0,24 0,14 58,33
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 182,00 214 117,58
Jegyzett tőke 0,42 0,42 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,21 0,16 76,19
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,748 0,799 106,82
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,545 0,542 99,45

EGIS Rt., Budapest

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 45,515 50,414 110,8

ebből export 28,854 32,394 112,3
Adózás előtti eredmény 8,043 7,787 96,8

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2571 2645 102,9

Jegyzett tőke 7,785715 7,785715 100

ebből külföldi részesedés 94% 92% 97,9%
ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 4,876 5,8 118,9

Tárgyi eszközök bruttó értéke 31,827 36,505 114,7

Tárgyi eszközök nettó értéke 22,094 24,614 111,4

Medikémia Rt., Szeged

Megnevezés
2000. 2001.

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 0,596223 1,820393 140

ebből export 0,140114 0,173406 124

Adózás előtti eredmény

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

0,038846 0,168764 434

Jegyzett tőke 158 150 0,95

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,087079 0,024966 29

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,893680 0,918646 103

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,576322 0,551356 96

Messer Hungarogáz, Budapest

Megnevezés
2000. 2001. 

M Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 8213 8 358 101,8

ebből export 611 56 9,2
Adózás előtti eredmény 2 877 2312 80,4

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 287 279 97,2
Jegyzett tőke 3 125 3 125 100
ebből külföldi részesedés 3 125 3 125 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 1 816 464 225
Tárgyi eszközök bruttó értéke 10 261 10 649 103,8
Tárgyi eszközök nettó értéke 7 262 6 765 93,2

Nitrogénművek Rt., Pétfürdó'

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 24,6 25,4 103,25

ebből export 4,8 3,9 81,25

Adózás előtti eredmény 3,0 2,9 96,67

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 366 1 277 93,48

Jegyzett tőke 0,5 0,5 100

ebből külföldi részesedés 0,2 0,2 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,4 0,09 225

Tárgyi eszközök bruttó értéke sa 5,9 113,46

Tárgyi eszközök nettó értéke 3 a 3,6 112,5

PANNONPLAST Rt,. Győr

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd  Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 28,288 32,02 113,2

ebből export 13,937 10,005 72,2
Adózás előtti eredmény 2,263 1,7 75,1
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2543 1352 96,3
Jegyzett tőke 420 421 100,2
ebből külföldi részesedés 79,6 60 75,4

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 6,239 4,821 77,3
Tárgyi eszközök bruttó értéke 24,784 28,114 113,4
Tárgyi eszközök nettó értéke 18,514 19,962 107,8

Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Tiszaújváros

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 151,8 140,3 92,4

ebből export 76,1 69,3 91,1
Adózás előtti eredmény 12,7 8,2 64,6

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 587 2310 89,3

Jegyzett tőke 24,7 24,6 99,6

ebből külföldi részesedés 19,7 32,7 165,9

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 1,8 2,3 127,8

Tárgyi eszközök bruttó értéke 82,4 87,3 105,9

Tárgyi eszközök nettó értéke 55,4 54,0 97,5
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MKE HÍREK
„Köszönöm a bizalmat és a támogatást!”

Interjú Androsits Beátával, a Magyar Kémikusok Egyesülete újonnan kinevezett 
ügyvezető igazgatónőjével

Olvasóink a Magyar Kémikusok Lapjából 
is értesülhettek arról, hogy 2002. március 
20. óta új ügyvezetője van Egyesületünk
nek, Androsits Beáta személyében. 
Androsits Beáta szakmai működését már 
bemutattuk olvasóinknak [Magy. Kém. 
Lapja, 56, 349 (2001)]. Most eddigi ered
ményeiről és terveiről nyilatkozik lapunk
nak.

Belemélyedve az ügyvezetői teendők
be, tisztelettel gondolok elődeimre. A jó 
hagyományok tiszteletben tartása mellett 
feltétlenül folytatni kell a pár hónapja el
kezdődött megújulást. Fontos a Titkárság 
működésének átláthatóvá tétele mind a 
szervezés, mind a gazdasági irányítás terü
letén. Magyarán mondva: az igazgató fele
lős az alkalmazottak munkájának beosztá
sáért, a Titkárság munkatársai erkölcsileg 
és anyagilag felelősek a rájuk osztott mun
ka elvégzéséért.

A pár év múlva 100 éves fennállását ün
neplő társadalmi szervezetnek nagy múltjá
hoz méltóan kell készülnie erre az évfordu
lóra.

Tételesen, nem fontossági sorrendben 
és nem a teljesség igényével említem meg a 
következő feladatokat.

1. Meg kell küzdenünk gazdasági ne
hézségeinkkel -  embert próbáló perspektí
va. A megszorító intézkedések még senkit 
nem tettek népszerűvé...

2. Az egyesületi élet felfrissítéséhez el
engedhetetlen a szervezési munkák gyorsí
tása, naprakész információk naprakész to

vábbítása az Egyesület tagjai számára.
Ezen a területen az első lépéseket már 

megtettük a tagnyilvántartás felfrissítésé
vel. Köszönjük tagtársainknak, akik a fris
sítést szolgáló tagnyilvántartó lapokat visz- 
szaküldték, és így lényegesen csökkent a 
„címzett ismeretlen”-ként visszaérkezett 
küldeményeink száma, és komoly e-mail 
címlistával rendelkezünk, ami lehetővé te
szi a friss információk gyors továbbítását 
egy-egy kör-e-mail segítségével.

A naprakész információk gyors továb
bításának fontos fóruma az Egyesület hon
lapja: www.mke.mtesz.hu. és az önálló 
honlappal rendelkező Magyar Kémikusok 
Lapja www.mke-mkl.mtesz.hu. valamint 
Havi Közlemények -  www.mke- 
havik.mtesz.hu. Az Egyesület honlapján 
megtalálható valamennyi, az MKE által 
szervezett konferencia körlevele, esetleg 
önálló honlapja, a rendezvényekkel kap
csolatos legfrissebb tudnivalók. Az MKL 
honlapján egyebek között megjelennek a 
legutóbbi szám tartalomjegyzéke és össze
foglalói, egyes közleményei, a lapot támo
gató intézmények emblémái az intézményi 
honlapra történő rákapcsolódás lehetőségé
vel. Szeretnénk napról-napra egyre élőbbé 
tenni ezt a fórumot. Kérjük, látogassák 
honlapunkat és véleményükkel is segítsék, 
hogy valóban szolgálni tudja az Egyesület 
tagjainak igényét, az egyesületi élet meg
újulását.

3. Az egyesület életének fontos területe 
az egyes szakosztályok, szakcsoportok tár-

sadalmi aktivistái és a Titkárság szervezé
sében megrendezésre kerülő tudományos 
rendezvények, konferenciák. A megújulási 
folyamatnak a szervezési munkában is teret 
kell kapnia, ennek lényeges elemei:

a) gyors információáramlás -  az Inter
net adta lehetőségek mind szélesebb körű 
használatával,

b) fokozott törekvés a gazdaságosságra,
c) a rendezvények magas színvonalú le

bonyolítása,
d) gyors elszámolás,
e) a rendezvények tudományos színvo

nala mellett a kiállítók igényeit is szem 
előtt kell tartani. A „kiállító-barát” konfe
renciák a tudományos résztvevők és a kiál
lítók számára is hasznosak.

4. Külön figyelmet kell fordítani az új 
tagok toborzására, valamint a fiatalok be
vonására az Egyesület életébe.

Köszönöm a bizalmat és a támogatást, 
amivel az Elnök úr, a Főtitkár úr, az IB és a 
GB segíti nem könnyű munkámat. Köszö
nöm azt a lelkesedést, amivel a Titkárság 
dolgozói partnerek ebben a megújulásban. 
És nem utolsó sorban köszönöm minden 
egyesületi tagnak jókívánságait és támoga
tását, akik levélben, telefonon vagy szemé
lyesen kerestek fel kinevezésem alkalmá
ból. Megvallom: nem egy őszinte 
részvétnyilvánítást kaptam.

Engedjék meg, hogy huncutul kifordít
sam a „részvét" nyilvánítás subáját, és kér
jem: észrevételeikkel, közös gondolkodás
sal, segítő részvételükkel támogassák a 
Titkárság munkáját. Azt a munkát, amely 
mindnyájunk közös célját, a Magyar Kémi
kusok Egyesületének megújulását tűzte ki 
feladatául.

Köszönjük az interjút.
Sz. G.

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 
2002. április 2-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Hencsei Pál, Hermecz 
István, Kalaus György, Kálmán Alajos, 
Körtvélyessy Gyula, Pallos László, és mint 
meghívott, Liptay György az Analitikai 
Szakosztály elnöke. Kimentette magát: 
Gimesi Ottó, Jedlovszky Pál, Hlavay József

Napirend előtt a főtitkár köszöntötte az 
MKE új ügyvezető igazgatóját, Androsits 
Beátát és az IB nevében eredményes mun
kát kívánt neki.

1. A határozatok teljesülése

Az IB a főtitkár előterjesztésében átte
kintette az eddigi határozatok teljesülését 
és megállapította, hogy az ügyvezető igaz
gató váltás miatt azokban elmaradás mutat
kozik. Androsits Beáta a következő IB ülé
sen újra beszámol azok teljesüléséről.

2. A 2001. évi közhasznúsági jelentés, 
mérleg és a 2002. évi terv

Banai Endre ismertette a jelentés leg
fontosabb mutatóit. Az egyesület a tavalyi 
évet 3,1 M Ft hiánnyal zárta, ez az egy év
nél régebbi, a törvény szerint is leírandó

kinnlevőségek leírásából származik, a be- 
vételek-kiadások egyenlege egyébként 
0-szaldós. Az idei terv nagyfokú takarékos
ság jegyében készült, 700 e Ft nyereséggel.

21/2002 Az ügyvezető folyamatosan, a 
GB havonta értékeli a bevételek és kiadá
sok helyzetét.

22/2002 A közhasznúsági jelentés hi
ányzó mellékleteit pótolni kell. Felelős: 
Androsits Beáta

3. A májusi küldöttközgyűlés forgató- 
könyve

23/2002 Pallos László javaslatára az IB 
elfogadta, hogy az MKE tiszteletbeli tagjá
nak választják Pavláth Attilát. Az oklevelet 
a küldöttközgyűlésen adjuk át (egyhangú).
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A főtitkári beszámoló tervezetet az IB 
tagok április 8-án megkapják. Véleménye
zés után a május Havi Közleményekben je
lenjen meg.

24/2002 A GB javaslatára az IB elfo
gadta, hogy minden tavalyi konferencia 
szervező elnök kapja meg rendezvényének 
pénzügyi adatait, ugyanakkor adjon rövid 
értékelést a főtitkári beszámolóhoz. Fele
lős: Androsits Beáta (egyhangú)

25/2002 A küldöttközgyűlésen megvá
lasztandó, a MÓL Rt.-től lemondott helyet
ti új IB tagról a Havi Közleményekben je
lenjen meg rövid életrajz. Felelős: Androsits 
Beáta

Az IB javasolja, hogy az állandó bizott

ságok elnökeit kérjük fel féloldalas írásos 
anyag elkészítésére és ez is jelenjen meg a 
Havi Közleményekben. A küldöttközgyű
lésen az elnökök csak szóbeli kiegészítést 
tegyenek a beszámolójukhoz. Felelős: 
Androsits Beáta

4. Az MKE MA VESZ tagsága
26/2002 Az IB jóváhagyta az MKE be

lépését a MAVESZ tagjai sorába. 
A MAVESZ rendezvényein az egyesületet 
a főtitkár képviselje. Felelős: Körtvélyessy 
Gyula.

5. Tájékoztatás a Magyar Kémiataná
rok Szövetségének megalakulásáról

A főtitkár részletes előzetes írásos anya
ga alapján az IB megtárgyalta a kérdést és

javasolja Várnai György meghívását az áp
rilis 30-i ülésre. Tájékoztatást szeretnénk 
kapni az újonnan megalakult Magyar Ké
miatanárok Társaságáról, valamint az MKE 
Kémiatanári Szakosztály további munkájá
ról (új elnök, KÖKEL, Irinyi verseny). Fe
lelős: Androsits Beáta

A legközelebbi IB ülés április 30-án 
kedden 15 órakor lesz. Napirend: az egye
sületi díjak odaítélése, a küldöttközgyűlés 
anyagainak áttekintése, az első negyedév 
gazdasági adatainak elemzése, Várnai 
György tájékoztatója.

A jegyzőkönyvet készítette:
Hencsei Pál

S zem le .. .S zem le .. .S jevtitc...
(Folytatás a 216. oldalról)

5. A lobbanáspont értéke mellett meg 
kell adni az alkalmazott vizsgálat 
módját is.

6. Többkomponensű minták esetén, kü
lönösen akkor, ha azok kismennyisé- 
gű alacsony lobbanáspontú anyagot 
tartalmaznak, gondosan ki kell vá
lasztani a mérésre legalkalmasabb 
berendezést és mérési eljárást. Lehe
tőleg olyat, amelyben nagyobb 
mennyiségű mintával lehet elvégezni 
a mérést.

7. Az anyagokat pontosan kell minősí
teni és besorolni. Ha az összehasonlí
tásra szánt módszerek szerint a lob
banáspont értékei ellenmondóak, 
addig nem szabad kiadni mérési 
eredményt, amíg ennek okát ki nem 
derítik.

8. Ha az anyag valamilyen, a rendszerre 
jellemző okból a mért lobbanáspont 
érték által meghatározottnál maga
sabb veszélyességi besorolásba ke
rül, ennek okát fel kell tüntetni az 
adatlapon, ahol ezzel kapcsolatban az 
RÍ8 jelölést is használni kell.

Az Útmutató bevezetőjében részletesen 
elemzi az anyagok tűzveszélyes tulajdonsá
gaira jellemző három adatot, azt, hogy az 
anyag milyen körülmények között lobban 
lángra és hogyan ég, azt a koncentrációtar- 
tományt, amelyben ez bekövetkezik, figye
lembe véve ennek változását az oxidálószer 
és a nyomás hatására, végül az égéshez 
szükséges minimális oxigén koncentrációt. 
Ezekkel kapcsolatban leszögezi, hogy a 
mért értékek tág határok között változhat
nak az aktuális vizsgálati körülmények (az 
edények mérete, a gyújtóforrás energiája és

a hőközlés módja), a hőmérséklet és a nyo
más, valamint az oxidáló anyag koncentrá
ciója függvényében. A lobbanáspont-meg
határozás értékét befolyásolhatja:

-  a berendezés konstrukciója,
-  a minta mennyisége,
-  a gyújtóforrás minősége és annak tá

volsága a minta felületétől,
-  a nyomás változása,
-  az anyag viszkozitása és
-  a mérést végző személy értékelése 

(néha nehéz eldönteni, „lobbant-e” az 
anyag vagy sem).

Hatást gyakorol a mért értékre az 
anyagban lévő mikroszennyezés is (pl. a 
tiszta etilénglikol lobbanáspontja 111°C, ez 
2% acetaldehid szennyezés hatására 29°C- 
ra csökken).

A használatban lévő szabványos mérési 
módszerekkel mért értékek tág határok kö
zött szórnak. A feljegyzés négy esetet említ 
ezzel kapcsolatban.

Az elsőben egy műanyag hab gyártása 
közben bekövetkezett tűzesetet említ, 
amely során az adott állapotra vonatkozó 
lobbanáspont értéke a biztonsági adatlap 
szerint 38°C. Erre az ISO 2719 szerint 27,4, 
az ISO 3679 szerint 17,0 és az ISO 1523 
szerint <10,0°C-t mértek.

A másik eset egy poliuretán intermedier 
gyártása során észlelt tűzesettel kapcsola
tos. Ennek vizsgálata során a vállalatnál az 
anyagból vett minta lobbanáspontját hatá
rozták meg az ISO 3679 és az ISO 1523 
szerint. A mérési adatok páronként a követ
kezők voltak: a) mérés 27 ill. 3°C, b) mérés 
15, ill. 1,5°C, c) mérés 7,5, ill. -8,5°C.

Egy tárolóedény halálesettel járó rob
banása során az adatlap szerinti 91°C lob
banáspont a fenti két módszerrel mérve a 
fenti sorrendben 55-65 ill. 28-33°C-nak bi
zonyult. Végül egy fáradt motorolajat tar
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talmazó fűtött tárolóedény robbanása so
rán kiderült, hogy a benne lévő anyag 
0,5 V/V% benzint tartalmazott. Ennek kap
csán ugyancsak a két említett módszerrel 
megmérték a 0, 0,5, 1,0 és 1,5 V/V% ben
zint tartalmazó olaj minta lobbanáspontját. 
Az értékek páronként a következők: »1 1 0  
ill. >>110°C, 92 ill. 68°C, 66,5 ill. 49°C és
47,5 ill. 32°C.

Hasonló anomáliákat észleltek akkor, 
amikor adott anyagok zárt- és nyílttéri lob
banáspontjait határozták meg, amelyek kö
zül az elsőnek kellene a magasabb értéknek 
lennie. Ennek ellenére a tiszta folyadékok
kal mért zárt -  illetve nyílttéri meghatáro
zás során az alábbi értékeket kapták: ecet
sav 40 ill. 43°C, aceton -17 ill. -9°C, 
n-butanol 29 ill. 44°C, metanol 10 ill. 16°C 
és toluol 4 ill. 7°C.

Az egyensúlyi és a nem egyensúlyi kö
rülmények között végzett lobbanáspont
meghatározások módját különböző ISO és 
más előírások rögzítik. Ezek alapján sorol
ják be a különböző anyagok tűzveszélyes
ségét tárolás (különlegesen, erősen, egy
szerűen tűzveszélyes), illetve szállítás 
(nagyon veszélyes, közepesen veszélyes, 
kevéssé veszélyes) során.

Ezeknek az értékeknek az elfogadható 
meghatározását teszik kérdésessé a fenti 
adatok. Az előírásoktól és az előírt beren
dezésektől függő érték annyit szórhat, hogy 
az anyag esetleg két különböző besorolási 
tartományba kerülhet és emiatt súlyos 
anyagi és személyi károk forrásává válhat.

A feljegyzés röviden elemzi a különbö
ző meghatározási módok hibáit és mért ér
tékek összehasonlításának szempontjait. 
Ezek végső konklúzióját foglalják össze a 
bevezetőben említett szempontok.

Losonczi Béla -  Négyesi György



Beszámoló rendezvényekről
Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2002. február 22., március 22.)

Szabó László: A szekologanin 
kémiájának néhány sajátossága

Az előadás Dr. Clauder Ottó tiszteletére 
hangzott el, aki a közeljövőben lenne 95 
éves. Az előadó áttekintő képet nyújtott a 
szekoiroidok legjellegzetesebb képviselő
jének, a szekologaninnak a kémiai tulaj
donságairól.

A számos funkciós csoportot tartalma
zó molekula sokféle kémiai reakcióba 
vihető [1,2,3], melynek során minden szén
atomja átalakulást szenvedhet. A moleku
lában három kiralitáscentrum található, 
amelyek közül az egyik nem változtatja a 
konfigurációját, a másik kettő azonban a 
deglikozilezés után sztereoszelektív reak
ciókba léphet. A deglikozilezést enzimmel, 
híg savval és termékek számának csökken
tése érdekében. A deglikozilezést enzim
mel, híg savval és aminnal hajtották végre, 
melyek során egymástól eltérő további át
alakulásokat tapasztaltak, a glikozidos kö
tésben részt vevő szén epimerizációja 
azonban általános volt [4].

Az élő szervezetekben a szekologanin- 
ból és aromás biogén aminokból több mint 
2 200 alkaloid képződik. A triptaminnal 
enzim jelenlétében sztriktozidint ad, enzim 
távollétében azonban a sztriktozidin a vele 
epimer vinkoziddal együtt igen kis sztereo- 
szelektivitással képződik. A sztriktozidin 
szerkezetének részletes NMR vizsgálatá
val rámutattak arra, miért csak egyetlen 
képződik a lehetséges 324 sztriktozidin 
konformerből [5,6]. A vinkozidszár- 
mazékokon részletes deglikozilezési kísér
leteket végeztek. A molekulában jelen lévő 
nitrogén atomok szelektív védelme vagy 
védelmének hiánya számos ciklizációs re
akciót eredményezett, amelyek különböz
tek egymástól aszerint is, hogy a természe
tes vagy a dihidro származékon végezték. 
Mind a deglikozilezési, mind a ciklizációs 
reakciók elméletben olyan sok terméket 
szolgáltathatnak, hogy a valóságban kelet
kező termékek kiválasztásához a munka 
során a gráfelméletet hívták segítségül [7]. 
A gráfban felrajzolt vegyületeket a lehetsé
ges átalakulásokat jelezve összekötötték és 
a teljes gráf ismeretében választották ki a 
valószínűsíthetően képződő termékeket és 
a hozzájuk vezető legrövidebb reakció utat.

A képződő termékek pontos jellemzése 
világossá tette, hogy a lehetőségek nagy 
száma ellenére a természetnek ebben a kis 
molekuláris rendszerében is rend és szép
ség uralkodik.

Zsila Ferenc: Karotinoid-albumin 
komplexek indukált kiralitása

Az előadás a természetben széleskörűen 
előforduló karotinoidok szerepét taglalta, 
mind a fotoszintézisben, mind egyes beteg
ségeken. A karotinoidok kiterjedt kutatás 
tárgyát képezik [7], ami sokrétű tulajdon
ságai, a fényelnyelés [8], szabadgyök-fogó 
képesség, daganatellenes hatás, szív- és ér
rendszeri betegségek gyógyítása a kolesz
terinszint szabályozásán keresztül, vala
mint szembetegségekben játszott szerepe 
alapján nem meglepő.

A karotinoidok vízoldékonysága általá
ban igen csekély, ezért a természet a szállí
tását fehérjékhez kötve oldotta meg. 
A nagyobb oldékonyságot mutató szárma
zékok, ilyen a jelen vizsgálat tárgyát képe
ző crocetin -  hasonlóan a D-vitaminhoz, a 
szteroidokhoz és egyes gyógyszerekhez -  a 
szérumalbuminhoz kötődik. A crocetin- 
albumin komplex CD spektroszkópiai vizs
gálata exciton típusú felhasadást mutat, ami 
a molekula akirális természetéből követke
zően csak valamilyen jellemző térszerkezet 
által indukált hatás lehet. Az exciton felha
sadás jellege és 350-400 nm közötti elhe
lyezkedése alapján azt sem a poliénlánc 
csavart elhelyezkedése, sem egy esetleges 
cisz kötés jelenléte nem okozhatta. A kép
zett modell segítségével meghatározható 
volt a két crocetin molekula, amelyek egy
mással szöget bezárva az exciton felhasa
dást okozhatják. A különböző állatfajokból 
izolált szérum albuminok jelentős eltérést — 
egyes esetekben tükörképek -  mutatnak a 
CD vizsgálatokban, ezért feltételezhető, 
hogy a crocetin molekulák egymáshoz vi
szonyított elhelyezkedése a különböző al- 
buminokban eltér egymástól, valamint 
egyes esetekben a cisz geometriai izomer 
fellépése is elképzelhető.

Novák Lajos: Új átrendezó'dési reakciók

Az előadó a Budapesti Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetemen működő kutató- 
csoportjuk több évtizedes hagyományokra 
visszatekintő vizsgálataira alapozva új át
rendeződési reakciók felfedezéséről szá
molt be. A szerves kémia területén napja
inkban hozzávetőlegesen nyolcszáz ilyen 
reakciót ismerünk, amelyeknek körülbelül 
négyezer változata van. A bemutatott pél
dák a periciklusos reakciók körébe, azon 
belül a szigmatróp átrendeződések kategó
riájába tartoznak.

Az allil-aril-éterek Claisen átrendező
dése [3,3] szigmatróp átrendeződés, amely 
az allilcsoport molekulán belüli elvándorlá
sával, és fenolos termék képződésével jár. 
Az előadás első felében enol szerkezeti 
részletet tartalmazó allil-aril-éter típusú ve- 
gyületek Claisen átrendeződéséről esett 
szó, amelyek újdonsága abban rejlik, hogy 
a reakciók lejátszódása során alkoxi-cso- 
port vándorlására kerül sor. A kísérletek el
végzése során megfigyeltek enolát indukált 
szigmatróp átrendeződéseket is. A fentiekre 
a szakirodalomban mindezidáig nem talál
hattunk utalást, holott az analóg szerkezetű 
alkiltio-csoport vándorlását magába foglaló 
hasonló átrendeződések korábban már is
mertek voltak. Az előadás második felében 
az előadó a lipoxigenáz enzimrendszer által 
katalizált átalakítások tanulmányozása so
rán megismert bonyolult átrendeződési re
akciók körébe nyújtott betekintést. A ter- 
mékelegyekben kimutatott vegyületek 
képződése összetett, nem szokványos 
Claisen típusú átrendeződések lejátszódá
sára utalt. A kísérleti eredmények alapján a 
kutatócsoport javaslatot tett a végbement 
reakciók mechanizmusára, amely a termé
kek szerkezetének kialakulását bonyolult 
felépítésű alkoxi csoportok [1,3] és [3,3] 
szigmatróp vándorlásával magyarázza.

Hermecz István: Gyógyszerfejlesztés: 
a kémiai kihívás

A gyógyszeripari kutatás legkritikusabb 
szakasza a gyógyszerjelölt molekulák 
méretnövelésre alkalmas szintézisének 
kidolgozása. A kutatólaboratóriumokban 
kifejlesztett vegyületeket gyakran költség- 
igényes, vagy „egzotikus” módszerekkel 
állítják elő (pl. vízre, oxigénre érzékeny re
agensek, drága kiindulási anyagok, kroma
tográfiás tisztítás...). Ezek nagy méretre 
történő átültetése sokszor irracionálisán 
nagy anyagi ráfordítást igényelne, ezért a 
fejlesztőknek más, kerülő úton kell előállí
taniuk az adott vegyületet. Az előszeretettel 
alkalmazott egyszerűbb, vagy könnyebben 
kivitelezhető eljárásokat választva nem rit
ka, hogy akár 15-20 kémiai lépésből álló 
szintézis utat kell követni. Fontos szempont 
az is, hogy a termék előállításának interme
dierei és a felhasznált reagensek ne, vagy a 
lehető legkevésbé legyenek toxikusak, és 
egyéb irritáló hatásuk se legyen. A gyártás 
előtt tisztában kell lenni az alkalmazott eljá
rások méretnöveléssel veszélyessé váló 
tulajdonságaival. Ilyenek lehetnek az 
exoterm folyamatok, a gázfejlődés, vagy a 
látens indukciós periódussal rendelkező re
akciók. A méretnövelés megvalósításakor a 
GMP szigorú előírásait és szabályait kell 
betartani, és az egész folyamatot pontosan
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kell dokumentálni. A méretnövelési eljárás 
során nagyobb mennyiségben előállított 
gyógyszerjelölt vegyülettel időközben el
végezhetők a stabilitási, oldékonysági és 
polimorfia vizsgálatok is. Megkeresik a 
leghatékonyabb kiszerelési formát is, amel
lyel a hatóanyagot a szervezetben a megfe
lelő helyre, a megfelelő koncentrációban le
het eljuttatni. A fejlesztést végigkíséri a 
gyógyszergyár szigorúan üzleti érdekeltsé
gű vezetőségének statisztikákon alapuló, 
kitüntetett figyelme. Az irányukból érkező 
legkényszerítőbb elvárás a kitűzött határ
idők lerövidítése. Az előadás a közelmúlt
ban a fentiek figyelembe vételével sikere
sen megoldott példákat mutatott be.

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-ter- 
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai Bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http://www.kfki.hu/~chemin- 
fo/osztalv/bizott/bruckner/bruckner.htmlí

Hudáky Péter -  Varga Jenő
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából
Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 3. szám, 2002. március)
Csetneki Ildikó, Filipcsei Genovéva és 
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Újabb kihívások a gyógyszerhatóanyagok gyártása, 
minőségellenőrzése és minőségbiztosítása előtt* **______________

©
SZEVERÉNYI ZOLTÁN"

VAJDA ERVIN"

KARDOS ZSUZSANNA"
**

SZABÓ TIBOR

■

Közleményünkben röviden ismertetjük a gyógyszerható
anyagok minőségével kapcsolatos elvárások főbb változá
sait, és néhány példával illusztráljuk, hogy a változások 
milyen hatást gyakoroltak a Chinoinban a gyártásra, vala
mint a minőségellenőrzés munkájára.

A hatósági előírások szigorodása

A gyógyszerek biztonságának kérdése iniciálta a GLP és 
GMP minőségügyi rendszer kialakulását először az Ame
rikai Egyesült Államokban, majd pedig a világ többi orszá
gában.

A GLP és GMP kimunkálása és elterjedése a magyaror
szági gyógyszergyárakban is általánossá vált a 1990-es 
évek elejére. Ez a rendszer szigorú követelményeket állított 
a gyógyszerfejlesztés, az alapanyag- és késztermékgyártás 
valamennyi résztvevője elé, hiszen e nélkül nem lehetett a 
piacon megmaradni vagy új gyógyszer termékkel a piacra 
kerülni, különösen nem, ha azt olyan piacon kívánták elad
ni, ahol a minőség és a biztonság elsődleges szempont. Né
hány éven belül a gyógyszergyártás valamennyi fázisában 
kialakultak a Játékszabályok”. Ennek a minőségügyi rend
szernek a fenntartásában a nemzetközi/nemzeti/gyártói sza
bályozások, a rendszeres belső és külső (vevői, hatósági) 
minőségbiztosítási auditok, és utoljára, de nem utolsó sor
ban, a gazdasági kényszer működött közre.

Néhány éves viszonylagos „nyugalom” után most a sza
bályozás olyan követelményei kerültek előtérbe, amelyek 
korábban kisebb hangsúlyt kaptak, vagy pedig egyáltalán 
nem voltak annak eredetileg részei. Ezen új szabályozók 
közül kiemelkednek azok, amelyek nagymértékben befo
lyásolják a gyógyszerek és gyógyszeralapanyagok termelé
sét ill. minőségét, és ezzel együtt a minőségellenőrzések 
munkáját is. Ilyenek pl.:

-  a szennyezők toxikológia tulajdonságán alapuló ha
tárértékek előírása az oldószermaradékok és egyéb 
szerves szennyezők esetén,

* Az előző számunkból technikai okok miatt kimaradt közlemény
** A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

-  a nehézfémek toxicitásán alapuló specifikus limitek 
előírása,

-  az ún. trendanalízis megkövetelése, és általában a sta
tisztikai elemző módszerek korábbinál nagyobb sze
rephez juttatása,

-  a számítógépesített rendszereket érintő, elektronikus 
rekordokról és aláírásokról szóló szabályozás beveze
tése,

-  a szivacsos agysorvadás (BSE/TSE) elterjedése kap
csán a veszélyes állati eredetű anyagok felhasználásá
nak szigorítása vagy kizárása, és

-  a technológiával, a minőséggel kapcsolatos változá
sok kezelésének szigorítása mind Európában, mind az 
USA-ban.

A vevői elvárások növekedése

A  je le n s é g

Észlelhető trend, hogy a készterméket gyártó vevőink sok
szor még a hatósági előírásoknál is magasabb követelmé
nyekkel lépnek fel. Ennek hátterében legtöbbször az a tö
rekvés áll, hogy elkerüljék a hatósághoz beadott termék
dokumentáció újra vizsgálatát. Ez az újra vizsgálat a 
gyógyszerfejlesztési követelmények szintén folytonos szi
gorodása miatt kiegészítés-kérésekhez, esetleg piaci vesz
teséghez vezethet.

T a p a szta la to k , p é ld á k

A változások által indukált akciókat, fejlesztéseket a prosz- 
taglandin (PG) hatóanyagok területéről vett néhány példá
val illusztráljuk. Ezeket a hatóanyagokat döntően USA-, 
EU- és japán piacra szállítjuk, ezért meg kell felelniük a 
legmagasabb követelményeknek.

A prosztaglandinokkal -  ezzel a jelentős biológiai sze
repet játszó vegyületcsoporttal -  a Chinoin 1970 óta dolgo
zik. Jelenleg a világ legnagyobb generikus PG hatóanyag 
gyártója. Gyártja és értékesíti a főbb természetes PG-ket és 
több módosított származékot is (1. tá b lá za t).
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1. táblázat

AChinoin prosztaglandin hatóanyagai

Hatóanyag Késztermék Alkalmazás Képlet

pGF2„

Dinoprost

Enzaprost programozott szülés 

(állatgyógyászat)

9H

ÓH

PGF2a trometamin 

Dinoprost trom.

Enzaprost T programozott szülés 

(állatgyógyászat)

OH

( 'V ' ' '—/n '/ n 'C00H fH*oH
h  N ^ r CH2° H

öT  U ch
PGE,

Alpostadil

MUSE

Alprox, Femprox

keringési problémák 

szexuális zavarok

OHI  A y v / ^ y C X )OH 

ÓH

p g e 2

Dinoprostone

Cervidil szülés megindítás
r  J — v  X O O H  

HC
ÓH

Latanoprost* Xalatan glaucoma OH

ÓH

Alfaprostol* Alfabedil programozott szülés 

(állatgyógyászat)

?H
f y - x — / x / x c o o c h 3 

ÓH

Beraprost* forgalomba hozatal 

előtt, generikum

keringési zavarok y — C O O N a

o—<y\

ÓH

Limaprost* Limaprost aCD 

tabletta

keringési zavarok o

Hö i \ ' OH -

Carboprost* Carboprost injekció menstruációs zavarok
fCY' 's—/ x “/ x c o o h

* A módosított származék

Szerves szennyezések

A szabályozás változása

A szerves szennyezőkről szóló ICH Q3A és Q3B [1] sza
bályozás szerint a gyógyszerhatóanyagokban az ún. nem 
azonosított (unidentified) szennyezők mennyisége nem 
haladhatja meg a 0,1%-ot. Amennyiben egy szennyező 
mennyisége ezt a limitet túllépi, a kérdéses szennyezőt 
kvalifikálni kell, azaz meg kell határozni a szerkezetét, és 
el kell végezni a toxikológiai vizsgálatát.

A toxikológiai vizsgálatok hiánya a termék eladhatósá
gát veszélyezteti, ezért a 0,1%-nál nagyobb mennyiségű, 
nem kvalifikált szennyezőt el kell távolítani, vagy meg kell 
akadályozni a keletkezését.

Tapasztalatok, példák

A 0,1 %-os határ és a szennyezések pontos mérése minőség- 
ellenőrzési szempontból is számos problémát vet fel. 
A szennyezők kimutatására rendszerint valamilyen kroma
tográfiás mérési technikát használunk. így elsősorban

olyan szennyezőt mérő módszerekre van szükség, ahol a 
mennyiségi mérés alsó határa legalább 0,05% (ez ugyanis a 
szennyezők mennyiségi megadásának alsó határa = report- 
ing limit). A kérdéses szennyezők kimutatási határának a 
mennyiségi mérés határának felének vagy harmadának, az
az 0,025%, vagy még kisebb értéknek (kb. 0,01-0,02%) kell 
lennie. így a módszer validálása során vizsgálni kell, hogy

2. táblázat

PGEj-dimer mennyiségének változása a technológia 
újra optimalizálásával

PGEj-dimer 
mennyisége (%)

PGEj-dimer képlete

Min. Átlag Max.
OH
? íPn

Korábbi
technológia 0,1 0,22 0,32

Újra optimalizált 
technológia 0,0 0,05 0,07

ÓH
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.OH
h ő m é r s é k le t tő l  (5 . táblázat).

1. ábra. PGE1-szintézis vázlata

D im er %

2. ábra. PGEl-dimer mennyiségének változása 
a technológia során

a szennyezők vajon azonos nagyságú válaszjelet adnak-e, 
mint a hatóanyag, például az UV elnyelésük nem sokkal ki
sebb-e, mint a hatóanyagé, és ha szükséges, az elnyelési kü
lönbséget korrekcióba kell venni.

A PGE, hatóanyag szennyezői közül például a 
PGEj-dimer nem felelt meg a bevezetett 0,1%-os követel
ménynek (2. táblázat), és nem álltak rendelkezésre olyan 
toxikológiai vizsgálatok, amelyeket PGEj-dimer tartalmú 
hatóanyaggal végeztek. Ezért szükségessé vált a „végső 
megoldás”, a technológia újra optimalizálása, módosítása.

A teljes PGEj-szintézis 19 kémiai lépésből áll, az utol
só 7 lépést a 1. ábra mutatja be.

A vizsgálatok feltárták, hogy a szennyező a 
THP2-PGF2a vagy a THP2-PGFla molekulák kondenzáci
ójával keletkezik, és meglepő módon gyakorlatilag tisztu
lás nélkül halad végig a szintézisen. A 2. ábrán az utolsó 
négy tisztítási műveletben mért dimerkoncentráció látható.

Első gyors megoldásként kidolgoztunk és bevezettünk 
egy preparatív HPLC-s tisztítást. Ezzel biztosítható volt a 
kívánt minőség, de jelentősen nőttek a költségek és a gyár
tási idő.

Második lépésben részletesen vizsgáltuk a dimer kelet
kezési sebességét a gyártási műveletek és az intermedierek 
raktározása során. Kimutattuk, hogy a szennyező csak a 
szintézis THP2-PGF2a vagy a THP2-PGF1(J fázisában ke
letkezik, és képződése erősen függ a koncentrációtól és a

3. táblázat
A dimerizáció sebességének hó'fokfüggése

Dimer%/hónap 0°C 25 °C

THP2-PGF2a 0,29 1,65
THP2-PGFla 0,23 1,50

A fenti intermedierek tárolási idejének és hőmérsékle
tének szabályozásával, valam int néhány műveletben a 
hőterhelés csökkentésével sikerült a szennyező képződését 
annyira visszaszorítani, hogy a HPLC-s tisztítás elhagyha- 
tóvá vált, és visszaállt a korábbi gyártási idő és költség.

Trendanalízis

Elvárások

A gyógyszerminősítéseknél korábban nem jelent meg kö
vetelményként a minőségvizsgálati eredmények azonnali 
összevetése a korábbi sarzsok hasonló adataival. Az éves 
termékértékelési jelentésekben egyéves gyakorisággal kel
lett megvizsgálni a trendeket. Jelen gyakorlat szerint a 
vizsgálati eredményeket nem csak a követelményekkel, 
hanem a korábbi eredményekkel is folyamatosan össze 
kell hasonlítani.

A hatósági javaslatoknak megfelelően (BACPAC I) [2] 
a trendtől eltérő eredménynek tekintendő, ha egy ered
mény az előző évek eredményeiből számolt átlagtól a há
romszoros szórás értékén kívül esik (átlag±3 x szórás).

Tapasztalatok, példák

Az új elvárások miatt bevezettük a minőségi jellemzők 
trendjének folyamatos figyelését és kiértékelését. Jelenleg 
egy olyan trendanalízis rendszer felállítása van folyamat
ban, amelyben a technológiák kritikus paramétereit is fo
lyamatosan értékeljük.

A következő példában egyik termékünk minőségét je 
lentősen befolyásoló intermedier szennyezésprofilját érté
keltük (3. ábra). Látható, hogy 1999 előtt jelentős ingado
zások voltak az „epi-izomer” mennyiségében, és az né
hány esetben a specifikációban rögzített limitet is

3. ábra. PG intermedier „epi-izomer” szennyező 
tartalmának változása

m k l2002. 57. ÉVFOLYAM. 7. SZÁM 2 5 1



megközelítette. A technológiát megvizsgálva megállapí
tottuk, hogy a szennyező mennyiségét az alkalmazott kro- 
matográfia gyártásközi ellenőrzésének pontossága erőtel
jesen befolyásolta.

A gyártásközi ellenőrzés vékonyréteg kromatográfiás 
módszerét 1999-ben HPLC módszerrel kiegészítettük, így 
a szennyező mennyisége jobban kontrollálható, az inter
medier minősége jól reprodukálható.

A transz-PGE2 szennyezés csökkentése

A PGE[ tisztaságának trendanalízise hivta fel a figyelmet a 
transz-PGE2 szennyező mennyiségének ingadozására. 
PGE2 akkor szennyezheti a terméket, ha az 5,6-kettős kö
tés telítése nem játszódik le teljesen (1. ábra). Azonban eb
ben az esetben is cwz-PGE2 szennyezés lenne várható.

két 10 g-os napi dózisból kiindulva állapították meg. Ennél 
kisebb napi dózis esetén nagyobb oldószermaradék is 
megengedett.

A szabályozók az oldószereket 3 osztályba sorolták. 
Az első osztályba a lehetőleg elkerülendő, erősen toxikus, 
már régóta „közellenségnek” számító oldószerek vannak, 
mint pl. a benzol, a szén-tetraklorid és az 1,2-diklór-etán. 
Ezen oldószerek még megengedett határértékei 2, 4 ill. 5 
ppm. A második osztályba számos „közönséges” oldószer 
tartozik, mint például a diklór-metán, kloroform, hexán, 
metanol, toluol stb.; mennyiségüket limitálták. A harma
dik osztályba a legkevésbé toxikus oldószerek kerültek. 
Ezek maradékát is mérni kell, és 0,5% feletti mennyiségü
ket meg kell indokolni.

Tapasztalatok, példák

—■— PGF2a 6-tr-F2a —♦— 4-, 5-tr-F2a —• — PGF1a

4. ábra. Transz átmeneti termékek változása a katalitikus hidro- 
génezéskor

Részletesen vizsgálva a hidrogénezési re
akció kinetikáját, meglepődve tapasztaltuk, 
hogy az 5,6-cisz kettős kötés első lépésben 
transz izomerekké alakul és csak utána telítő
dik (4. és 5. ábrák).

Ez arra is utal, hogy a hidrogénezés szelek
tivitásának oka az 5,6-cisz és a 13,14-transz 
kettős kötések között nem a transz izomer ki
sebb reaktivitásában, hanem a transz kettős 
kötést leárnyékoló védőcsoportok hatásában 
kereshető.

A hidrogénezési reakció HPLC-s végpontjel- ™ro' 
zésének bevezetésével a transz-PGE2 szennye
ződést sikerült teljesen kiküszöbölni.

A vizsgálati módszerekfejlesztése Az új szabályozást meg
előzően az oldószermaradék-mérő (GC-HS) módszerek 
teljesítőképessége az utolsó néhány technológiai lépésben 
használt oldószerek mennyiségének meghatározására vo
natkozott. Az új szabályozás szerint ez nem elegendő. 
A szintézisben felhasznált összes oldószert mérni kell. En
nek megfelelően a mérőmódszereknek el kell választani a 
technológiában használt összes oldószert, rendelkezniük 
kell megfelelő detektálási és kvantitási határral, lehetővé 
téve a biztonságos mennyiségi mérést, még az olyan ala
csony limitek esetén is, mint például a diklór-etán esetében 
az 5 ppm.

Az oldószermaradékokkal kapcsolatos szigorítások egy 
másik következményeként várhatóan több esetben felül 
kell vizsgálni az oldószerek minőségével szemben támasz
tott követelményeket és a vizsgálati módszereket is. Elő-

l I 1

0THP

6-trana-THP2Fi alfa

OTHP

5-trans-THP2Fialfa

OTHP

4-trans-THP2Fialfa

Oldószermaradékok

A szabályozás változása

Új termékekre 1998 márciusától, míg a régeb
bi, már piacon levő termékekre 2000 júliusától 
lépett érvénybe az az európai utasítás (ICH 
Q3C) [3], amely korlátozta a gyógyszerekben 
előforduló oldószerek mennyiségét. Az egyes 
oldószerek megengedett maradékát biztonsági megfonto
lások alapján, toxikusságuk szerint szabályozták. A limite-

THPjFjalfa Dihidro-THP2Fialfa
(melléktermék)

5. ábra. THP2PGF2alfa katalitikus hidrogénezése
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6. ábra. Latanoprost specifikációjában szereplő oldószerek GC-HS kromatogramja

fordulhat ugyanis, hogy az oldószer szennyezője, például 
az abszolút etilalkoholban maradékként jelenlevő benzol, 
megjelenik a gyógyszer alapanyagban vagy a kész gyógy
szerben.

Eleget téve az új szabályozásnak, első lépésként teljes 
felmérést készítettünk valamennyi termékről, az egyes 
szintézislépésekben alkalmazott oldószerekről, és a meglé
vő módszerek teljesítőképességéről.

Az eredmények alapján a legtöbb eddig használt mód
szert tovább kellett fejleszteni, vagy új módszereket kellett 
kidolgozni. A változtatások együtt jártak a módszerek 
validálásával, és a régebbi sarzsok újramérésével.

A korábbi szabályozás szerint például a Latanoprostban 
3, mig az új szabályozás szerint már 15 oldószer maradé
kát kell meghatározni. A 6. ábra mutatja be a kifejlesztett, 
új mérőmódszer kromatogramját.

Technológia optimalizálás az oldószermaradék csök
kentésére A szigorításokat megelőző követelmények ki
elégítésére legtöbb esetben elegendő volt az utolsó szárítá
si művelet optimalizálása. Most meglepve tapasztaltuk, 
hogy több termékünk is makacsul ragaszkodik a megszo
kott oldószermaradékához, és a szárítási idő vagy hőmér
séklet növelése, a termék porítása nem elegendő az új kö
vetelmények kielégítéséhez. A PGF2a-TAM esetében 
megoldást tudtunk elérni a kristályosítás műveleti paramé
tereinek újra optimalizálásával. A PGEj esetében ez nem 
volt elegendő, itt be kellett vezetnünk egy további kristá
lyosítást etanol-víz rendszerben, a kritikus oldószermara
dékok eltávolítására.

A PG E2 a PGEj-hez hasonlóan viselkedett, de ebben az 
esetben egy meglepően egyszerű művelettel, a termék hű
tésével (-15 °C, 24 óra) sikerült a maradék oldószert 300 
ppm-ről a kívánt 150 ppm-re csökkenteni.

Az első osztályba tartozó oldószerek lecserélése Az el
ső osztályba tartozó oldószereknél preferált ezek felváltá
sa más oldószerrel. Olyan esetekben, ahol ez káros követ
kezménnyel jár, például lényegesen alacsonyabb hozam, 
vagy nagyobb mennyiségű, nemkívánatos melléktermék 
képződése, hatósági engedély alapján lehetőség van a to
vábbi használatra. Az engedély megszerzéséhez szükséges

a használat megfelelő indoklása, az alkalmas vizsgáló 
módszer megléte és az oldószerre előírt követelmény ki
elégítése.

Az elmúlt időkben a gyártásokból kizártuk a benzol és 
szén-tetraklorid használatát.

Jelenleg a diklór-etán az egyetlen alkalmazásban lévő, 
első osztályba tartozó oldószerünk. Ennek további haszná
latára a PGE, gyártásában engedélyt kértünk az amerikai 
Food and Drug Administration-tól (FDA). Az indoklásban 
arra hivatkoztunk, hogy ebben az oldószerben legalacso
nyabb a dihidro melléktermék keletkezése a szintézis 
egyik kulcslépésében, az 5,6-kettőskötés hidrogénezésénél 
(5. ábra és 4. táblázat).

4. táblázat
Dihidro-THP2PGFla melléktermék mennyisége

Oldószer Diklór-
etán

Diklór-
mctán

i-Propil-
éter

Etil-
acetát Metanol

Dihidro-PGE, (%) 4,5 8 19 25 38

Az FDA az elbíráláshoz az alábbi kiegészítéseket kérte:
-  fejlesztési adatokat a szelektivitás oldószerfüggésére,
-  a vizsgálati módszer validálását 2 ppm kimutatási ha

tárra,
-  a diklór-etán vándorlásának vizsgálatát a szintézis so

rán, és annak igazolását, hogy már az utolsó előtti 
tisztításnál az 5 ppm-es limit alá csökken a mennyisé
ge-

Amint az 5. táblázatban látható, a technológia az utób
bi feltételt is teljesíti, bár meglepően sok műveleten ke
resztül megmaradnak a diklór-etán nyomok.

A válaszokat valamennyi kérdésre megadtuk, az elbírá
lás folyamatban van.

Nehézfémtartalom

A szabályozás változása

2001 januárjában egy olyan európai hatósági követel
ménytervezet jelent meg, amely szabályozni kívánja a
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J. táblázat
1,2-diklóretán oldószermaradék változása a PGE, 

szintézisben

Intermedier Műveletek
Hígí
tás

(fkg)

1,2-diklór
etán

(ppm)
THPr PGFla Reakció:

1,2-diklór-etánban
10 150 000

THPj-PGE, Reakció
Feldolgozás
Kromatográfia
Bepárlás

70 510

Nyers PGEi Reakció
Kristályosítás

20 47

PGE] 1 x kristályosítva Kristályosítás 40 5
PGE, 2x kristályosítva Kristályosítás 40 <2
PGE, 3x kristályosítva Kristályosítás 15 <2

gyógyszer alapanyagok és a gyógyszer termékek gyártásá
nál használt katalizátorokból eredő fémek mennyiségét a 
termékekben [4]. Az egyes fémekre vonatkozó specifikus 
limitek kiszámítása a megengedett napi mennyiség és napi 
gyógyszer dózis alapján történik. A szabályozás pillanat
nyilag a fémkatalizátorokból eredő fémekre vonatkozik, 
de félő, hogy a követelményeket kiterjesztik az egyéb he
lyekről (esetleg a szerkezeti anyagokból) eredő fémekre is.

Tapasztalatok, példák

A problémát az jelentheti a minőségellenőrzések számára, 
ha a hivatalos gyógyszerkönyvekben olyan vizsgálati eljá
rások és követelmények jelennek meg, amelyek csak a 
gyártók egy bizonyos körének technológiáján alapulnak, 
és ennek következtében a vizsgálatok és/vagy a követel
mények ezen kör érdekeit képviselik. Tipikus példája 
ennek a prosztaglandinok területén a PGE, hatóanyagra 
vonatkozó amerikai gyógyszerkönyvi (USP) monográf 
tervezet, ahol a minőségi követelmények között a ródium- 
tartalom is szerepel. A ródium maradékának mérése azért 
került be a gyógyszerkönyvbe, mert a PGE, technológia 
egyik kulcslépésének számító hidrogénezési lépésénél 
egyes gyártók ródiumtartalmú katalizátort használnak. 
Nyilvánvaló, hogy a ródiumtartalom mérésének bevezeté
se a másfajta katalizátort használó gyártók esetén azzal a 
plusz munkával jár, hogy nekik el kell végezni ródium és a 
saját katalizátorukra vonatkozó vizsgálatot is. így például 
a Chinoin gyártmányú PG Et-nél a palládiumtartalom mé
rését kellett bevezetni, ami nemcsak az új, hanem a régi 
sarzsok mérését, és a kapott eredmények statisztikai analí
zisét is magában foglalta.

Elektronikus rekordok

A szabályozás változása

Az FDA 1997-ben kiadta és 2000-ben megkezdte a gyógy
szeriparban használt, elektronikus rekordokat előállító és 
tároló rendszerek ellenőrzését. A szabályozás [5] szerint az

FDA eletronikus rekordnak tekinti a számítógépekben ke
letkezett, módosított, tárolt, archivált információt pl. a szö
veget, grafikát, adatot, hangot, képet vagy az egyéb infor
mációkat. Az ilyen rendszerekkel kapcsolatban az FDA 
megköveteli

-  pontos és megbízható elektronikus információ előál
lítását,

-  a megfelelő adattárolást és az adatok védelmét,
-  a hozzáférés szabályozását,
-  a változtatások kezelőtől független nyomon követhe

tőségét (audit trail),
-  a rendszer validálását (a fenti pontok megfelelőségé

nek igazolása),
-  a kezelőszemélyzet képzettségét, oktatását,
-  a szoftver vagy hardver változásainak követését, do

kumentálását.
Az FDA már eddig is nagy figyelmet szentelt a számí

tógépekkel kapcsolatos kérdéseknek, amit a felügyelők ál
tal nagyszámban kiadott írásos figyelmeztetések és meg
jegyzések is bizonyítanak. Ezek között találhatók „egysze
rű” problémák, van számos olyan is, amelyik nemcsak a 
közvetlen felhasználót teszi felelőssé a hibás működésért. 
Ilyen például annak a megállapítása, hogy az informatikai 
részlegeknek együtt kell működniük a problémák megol
dásában ill. az informatikusokat is ki kell képezniük a he
lyes gyógyszergyártásra (a GMP-re) vonatkozó alapelvek
re, beleértve a 21 CFR Part 11 rendelkezéseit is.

Tapasztalatok, példák

Első lépésben elvégeztük a számítógépes (folyamatirányí
tó, analitikai és egyéb vállalati) rendszerek felmérését, 
analízisét, a szükséges beruházások és/vagy teendők meg
határozását.

A régebbi szoftverek legfőbb problémája az, hogy nem 
tartalmaznak lehetőséget az információk (eredmények, dá
tumok) változtatásainak automatikus nyomonkövethetősé- 
gére és a hozzáférés megfelelő szabályozására (pl. periodi
kusan megújítandó jelszavazás).

Miután a hardver- és a szoftvergyártók is megjelentek 
követelményeknek megfelelő termékekkel, a minőségel
lenőrzésen a HPLC és GC rendszereket új, hálózati szoft
ver alá vontuk össze. Elvégeztük a rendszer kvalifikálását 
amely már magában foglalta a szoftver és a rendszer mű
ködésének, 21 CFR Part 11 megfelelés vizsgálatát is.

Jelenleg folyamatban van egy LIMS rendszer felállítá
sa a minőségbiztosítás és a minőségellenőrzések részére.

Az állati eredet kizárásának igazolása

A szabályozás változása

Az európai hatóságok a BSE/TSE fertőzés minimalizálásá
nak érdekében kötelezték a gyógyszergyártókat, hogy sze
rezzék be a megfelelő bizonylatokat arról, hogy nem használ
nak (vagy ha igen, akkor megfelelő körültekintéssel) állati 
eredetű alapanyagokat a gyógyszerek előállítása során [6].

A gyógyszergyártókat (Marketing Authorization Hold-
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7. ábra. BSE/TSE nyilatkozatok elkészítésének folyamata

ers, MAHs) emellett kötelezik arra, hogy az alapanyag- 
gyártóiktól is beszerezzék a megfelelő bizonylatokat.

Tapasztalatok, példák

A rendelkezést követően folyamatosan érkeznek a kérések 
az általunk gyártott hatóanyagokra vonatkozó nyilatkoza
tok kiadására. Az első időszakban vevőink elfogadták azt a 
nyilatkozatunkat, hogy a szintézishez közvetlenül felhasz
nált anyagok között nincs állati forrásból származó.

Jelenleg már felmerült az igény annak a vizsgálatára is, 
hogy az általunk felhasznált vegyi anyagok előállításánál a 
gyártók használtak-e állati eredetű anyagokat. Ennek ki
elégítésére, a 7. ábra szerint eljárva megkezdtük a nyilat
kozatok beszerzését a nyersanyagszállítóinktól.

A változások kezelése

A szabályozás változása

A kémiai szintézisek törzskönyvezési karbantartásának leg
kritikusabb pontja a változások megfelelő kezelése, bejelen
tése. Az FDA első szabályozásai közé tartozott az orális ké
szítmények előállítása során történő változások kezelését le
iró SUPAC (Scale-Up and Postapproval Changes, 1995). 
Ezután jelent meg a BACPAC I. (Bulk ACtives Post- 
Approval Changes), melynek különböző tervezett verziói 
több éven keresztül segítették a változások kezelését [2].

Közben jóváhagyásra került a CDER s Changes to an 
Approved NDA or ANDA1, amely egy kissé eltérően köze
lítette meg a változásokat, mint a BACPAC útmutató.

Az ellentmondásokat érzékelte a hatóság is, mivel a 
BACPAC I. véglegesen elfogadott verziójában felállított

8. ábra. A változások ellenőrzésének folyamata

egy sorrendet az útmutatók között, hogy az ipari alkalma
zása egyértelművé váljon.

Tapasztalatok, példák

A minőségi követelmények emelkedése miatt a technoló
giákat gyakorlatilag folyamatosan módosítani kell a pia- 
conmaradás érdekében. A változtatások minél zökkenő-
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mentesebb végrehajtására megfelelő szakembereket kellett 
kiképezni, és a változások ellenőrzését külön munkakör
ben kellett rögzíteni.

A 8. ábrából látható, hogy a jelen és az új állapot közöt
ti utat a hatósági előírásoknak megfelelően dokumentált 
ellenőrző pontokkal kellett ellátni.

A szabályozás összetettsége több esetben erősen eltérő 
értelmezésekhez vezet, ezért a vevőink ragaszkodnak a fo
lyamatos egyeztetésekhez. Az eredmény legtöbbször az, 
hogy a változást magasabb kategóriába kell sorolnunk, 
mint ahogy a rendelkezések alapján kívántuk.

Például 1,5-szeres sarzsméret növelést -  melyről a sza
bályozás szerint értesíteni sem kell a hatóságot -  a PGE2 
egyik intermedierénél, egy „ Változtatás megtörtént” 
(CBE) kategóriába sorolva kértek bejelenteni. A bejentést 
a kellő indoklásokkal megtettük, és az FDA elfogadó nyi
latkozatát 7 hónap múlva megkaptuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Szeverényi Zoltán -  Vajda Ervin -  Kardos Zsuzsanna -  Szabó Ti
bor: Újabb kihívások a gyógyszerhatóanyagok gyártása, mi- 
nó'ségellenó'rzése és minőségbiztosítása eló'tt 
A  közlem ény összefoglalja a gyógyszerhatóanyagok m inőségé
vel kapcso la tos e lvárások változását és példákkal illusztrálja, 
hogy  a változások  m ilyen  hatást gyakoro ltak  a  C hinoinban a 
g y ó g yszerha tóanyagok  gyártására, m in ő ség ü k  ellenőrzésére. 
A példák a prosztaglandin hatóanyagok gyártásánál végzett tech
nológiai és analitikai fejlesztéseket m utatják be. A  közlem ény is
m erteti azokat a stratégiákat, am elyekkel o ldószerm aradék  és 
szerves szennyező lim itek szigorítása u tán  előállt új helyzetben a 
piaci és hatósági igényeknek m eg lehetett felelni.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 249 (2002)]

SUMMARY

Z. Szeverényi -  E. Vajda -  Zs. Kardos -  T. Szabó: New Chal
lenges for Production, Quality Control and Quality Assur
ance of Drug Substances
The article sum m arizes the increasing expectations to  quality o f  

drug substances and sets exam ples o f  its effects on production 

and quality  control in Chinoin. Exam ples dem onstrate develop

m ents in the  field  o f  p roduction  and an aly tical activ ity  o f  

prostaglandin drug substances.

The article  review s strategies that w ere adopted to m eet regulato

ry requ irem ents in  a new situation due to tigh tened  lim its for 

organic and solvent residual impurities.
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Sje#Ue...Sfemte...Sjem£e
Az egészséggondozási termékeket 

gyártók előretörése az USA-ban

A  B usiness W eek az U SA-beli vállalatokra 
kiterjedő S&P 500-as jegyzék  alapján saját 
szem pon tja i szerin t sú lyozva évrő l évre 
50-es listát készít, am elyen 2001. évi telje
sítm ényük  alapján előre törtek az egész
séggondozási term ékeket gyártók és feltű
nően v isszaszoru ltak  a technológ iai/tele- 
com  társaságok.

E listát a márciusban közzétett hírek sze
rint a gyógyszereket és gyógyászati eszkö
zöket gyártó 116 éves Johnston& Johnston 
vezeti, am elynek 2001. évi bevételei 
14%-kal, 5,7 M rdUSD-re nőttek az eladá
sok  11% -os bővülése m ellett. A társaság
1998-tól az addigi egységes gyógyszerkuta
tó team eket olyan interdiszciplináris csapa
tokkal váltotta fel, amelyben a biológusok 
és kém ikusok együtt dolgoztak a gyógyszer
fejlesztési időtartam  lerövidítéséért. E red

m ényességüket azzal jellem ezték , hogy a 
társaságnak ma 29 korai fejlesztési fázisban 
levő vegyülete van az öt évvel ezelőtti fél tu
cathoz képest. Ezen kívül nagy pénzeket 
költöttek néhány gyógyszer marketingjére. 
A m árkanév és a  jó  marketing m ellett a  re
cessziót előrelátó vezetést dicsérik, amely 
idejekorán rendbe hozta kritikus divízióit, és 
akkor m odernizálta  gyártási folyam atait, 
am ikor még megengedhette m agának. A  lis
tán a  gyógyszergyártók közül szerepel a 
Pfizer Inc. (3.) és a M erck (40.) is.

Az A rthur D. Little konzultánscég sze
rint a gyógyszergyártóknál is fényesebbek 
a biotechnológiai cégek kilátásai: m íg az 
e lőbbiek  a következő öt évben  7-8% -os, 
addig az utóbbiak évente 15% -os növeke
désre szám íthatnak. M a a p iacon  csupán 
kb. 30 biogyógyászati készítm ény van, de 
további m integy 700 van fejlesztési stádi
um ban. Ebből 99 van az u tolsó klinikai fej
lesztési szakaszokban és közülük m integy

40 kerülhet p iacra  2005-ig . E zen iparág 
szereplőinek mai problém ája az, hogy tel
je s  kapacitáskihasználásuk m iatt nem  ké
pesek  a növekvő igényeket kielégíteni. 
Az új biológiai üzem  építése technikai ki
hívás, 300-500 M U SD -be kerül és nem  
biztos, hogy időben lép be az igények ki
elégítéséhez. Példa erre az Im m unex Corp. 
üstökösként történő m egjelenése és m eg
szűnése. A társaság 1998-ban kapott jó v á
hagyást Enbrel nevű, áttörést jelen tő  gyul
ladás kontroláló rheum atoid arthritis elleni 
gyógyszerére, de képtelen volt a várakozá
sokat jelentős m értékben m eghaladó igé
nyeket kielégíteni (2000. évi eladásai elér
ték a 650 M U SD-t), részvényeinek árfolya
m a leesett és 2001 decem berében  
bekebelezte  a céget az A m gen Inc. 
Az Am gen m ár építi az új Enbrel üzem et, 
am ely  2003 e le jén  lesz  kész. (Forrás: 
ww w.businessw eek.com /bw 503

RL
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A kémiai kutatásra és a vegyiparra vonatkozó 
statisztikai adatok üzenete

Mindenekelőtt elnézést kell kérnünk dr. Fehér Erzsébettől, 
hogy kitűnő közleményének [Műanyag és Gumi, 38, 276 
(2001)] címét blokkunk főcímeként plagizáltuk. Tettük ezt az 
elismerésen felül az azonos célkitűzésért és az azonos helyze
tért. Elengedhetetlenül szükséges ugyanis szakmánk után ér
deklődő kollegáink tájékoztatása, „ információs helyzetbe ” 
hozása arról a tudományról és gazdasági szektorról, amiben 
tevékenységüket fejtik ki, vagy ami után érdeklődnek. Azonos 
a helyzet is: nem szabad hinni és mi sem hiszünk a statiszti
kai adatok mindenhatóságában. Különben a közlemények 
összeállításánál valamennyi szerzőnknek és a szerkesztőség
nek is ez volt a legnagyobb problémája, ami megjelenik szer
zőink közleményében is. Nagy gondot jelentett az időhori
zont: a legkényesebb, legizgalmasabb adatok nagy késéssel 
álltak csak rendelkezésünkre és így olvasóinknak 2002-ben 
meg kell elégedniük a zömében 2000-es adatok „frissességé
vel’’. A tartalom is alapos próbára teszi az olvasót a statisz
tika módszerének, megfigyelési körének gyakori és néha a 
politika által is befolyásolt változása miatt. Ezért azonosu
lunk dr. Fehér Erzsébet ajánlásával, ami szerint az üzenetet 
nem egy-egy tartalmában, területében feltétlenül nyomon kö
vetett adat rejti magában, hanem több év halmozott értéke.

Akkor mi a célja a fenti összefoglaló címmel most közre
bocsátott közleménycsokornak? Mindenekelőtt természete
sen a már említett tájékoztatási kényszer, vagy ha tetszik 
szolgálat. Egyre szűkülő szakirodalmunkból nagyon hiá
nyoznak az egész szakmára vonatkozó számszerű adatok,

A magyar vegyipar 1990-2000* I.

azok elemzése, a trendvonalak felvázolása. Ezek az infor
mációk és adatok is elengedhetetlenek szakmai öntudatunk 
kifejlesztéséhez. Sajnos több ok következtében „ kiment a di
vatból" a kémia, kémikusok, vegyipar összefoglaló fogal
mának említése, értékelése és az ezekhez való tartozás ki
hangsúlyozása. Helyette szakmánk kezd,, atomizálódni ” ki
sebb szakterületekre, ágazatokra vagy vállalatcsoportokra. 
Ennek a tendenciának ellensúlyozására szeretnénk össze
foglaló képet nyújtani a teljes szakmáról, a teljes vegyipar
ról szakmai öntudatunk elősegítése céljából.

És az üzenet? Úgy gondoljuk, nem követünket hibát, ha 
ezt közvetlenül nem fogalmazzuk meg, bízva abban, hogy 
„ akinek füle van a hallásra, az hallja ” és esetleg reagál rá 
cselekedetével, de véleményével is vagy ellenvélemény ki- 
nyilvánításával.

Végül, kinek szól vagy szólna az üzenet? Valamennyi 
egyénnek és közösségnek, aki fogékony rá. Pályakezdő ve
gyésztől a pályájára esetleg visszatekintő nyugdíjasig, 
vagy nyugdíjas jelöltig. Legfőképpen talán olyan társadal
mi szervezeteknek, amelyek tagjaik részére teret akarnak 
biztosítani „ az egész vegyésztársadalom közéleti aktivitá
sának".

Sajnos helyhiány miatt a tervbe vett és elkészült 
közlemények egy része nem fért be jelen számunkba, azokat 
következő számunk közli.

A Szerkesztőség

Összefoglaló termelési, külkereskedelmi adatok és az azokat befolyásoló 
tényezők

CSURGAI LAJOS**

A magyar vegyipar múltja 
é s  statisztikai elhatárolása

Vegyiparunk kiépülése már a XIX. században megkezdő
dött és így komoly tradíciókkal rendelkezünk még akkor 
is, ha a termelés azokban az években csak néhány termelé
si kultúrára, elsősorban a műtrágyagyártásra, gyógyszer- 
és gumiiparra korlátozódott.

A második világháború után a vegyipar súlya az ipar
ban még nem volt jelentős. 1950-ben az ipari termelésnek 
mindössze 4%-át tette ki.

A vegyipar fejlődése a következő években ugyan fel
gyorsult, de a fordulópontot a ‘60-as években hozott -  a

* Készült a szerzőnek a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete részére készített 
tanulmánya felhasználásával, két részre bontva

** 1121 Budapest, Pelsőc u. 6.

vegyipar gyors fejlődését előirányzó -  kormányhatározat 
jelentette. Ez a célkitűzés követte azt a nemzetközi tenden
ciát, amely a kémia, a vegyipar előretörését és elterjeszté
sét jelentette. A magyar vegyipar részben extenzív fejlesz
tése során zöldmezős beruházások révén jórészt korszerű, 
-  részben nyugati szállítóktól beszerzett -  komplett terme
lő berendezésekkel felszerelt, versenyképes üzemek jöttek 
létre.

A ’60-as évek második felétől kezdődően a vegyipar 
változatlan áron számolt termelése gyors ütemben évi 
8-10%-kal növekedett. A ’80-as évek elejétől a növekedé
si ütem lelassult és évi 3-4%-ra mérséklődött, majd a rend
szerváltást követően 1989-1990-től a termelés jelentősen 
csökkent és a 10 évvel ezelőtti színvonalat még máig sem 
érte el, sőt a lemaradás jelentősnek mondható.

Mielőtt a lezajlott folyamatok és változások részletes
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A vegyipar termelése 1989-2000 között (változatlan áron számolva)
1. táblázat

NACE
kód Ágazat 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

23 Kőolaj-feldolgozás 100,0 96,0 83,9 85,5 83,8 86,0 87,5 85,5 83,5 94,2 80,9 80,0
24 Vegyi anyagok gyártása 100,0 95,3 75,1 63,7 64,0 64,1 62,2 60,2 64,2 59,1 53,9 59,7
2411 Ipari gázok 100,0 98,2 93,7 87,6 86,6 84,4 83,1 83,1 103,0 105,2 109,0 107,3
2412 Színezékek, pigmentek 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,8 120,0 130,8 136,7 130,0 117,3 118,0
2413 Szervetlen vegyianyagok 100,0 95,4 86,0 80,7 79,4 78,1 78,1 77,3 80,8 76,2 68,6 73,3
2414 Szerves vegyianyagok 100,0 94,4 87,9 89,2 91,8 97,0 99,7 104,4 109,1 102,9 127,5 141,5
2415 Műtrágyák 100,0 68,0 32,0 16,8 23,4 27,6 31,1 35,0 34,4 29,6 25,5 34,0
2416 Műanyag alapanyagok 100,0 94,7 100,0 106,5 106,5 114,1 114,2 111,8 135,7 130,1 125,7 147,7
2420 Növényvédőszerek 100,0 76,7 56,6 47,9 41,6 38,8 35,1 34,2 31,9 28,3 28,0 28,1
2430 Festékek, lakkok 100,0 95,8 77,3 69,3 63,9 57,8 57,5 49,9 58,1 58,2 59,1 64,7
2440 Gyógyszerek 100,0 104,2 71,2 52,3 53,7 52,5 49,9 44,7 43,9 39,8 31,6 31,2
2451 Mosószerek, tisztítószerek 100,0 95,0 89,2 74,4 75,0 67,9 63,6 62,9 60,8 66,9 84,2 113,1
2452 Illatszerek, testápolási cikkek 100,0 90,3 84,6 73,4 66,1 57,9 51,7 45,9 44,4 48,8 40,2 45,3
2460 Egyéb vegyitermékek 100,0 91,4 90,8 85,7 86,3 85,7 82,9 80,0 83,6 54,3 52,0 57,3
2470 Vegyi szálak 100,0 115,5 125,4 97,2 91,4 102,8 83,2 125,4 167,7 128,6 110,1 120,7
25 Gumi- és műanyag termék 100,0 91,4 69,0 59,4 70,6 91,4 87,7 90,4 103,7 123,6 135,0 154,7
2510 Gumitermék 100,0 79,3 55,3 35,5 30,4 34,4 35,8 40,8 49,8 59,1 66,1 77,2
2520 Műanyag termék 100,0 94,5 72,5 66,2 81,7 108,0 103,1 105,2 119,2 142,3 154,0 175,4
2325 Vegyipar összesen 100,0 94,6 76,1 70,7 71,2 75,5 74,6 74,5 77,9 80,5 74,7 79,7

elemzésére rátérünk, szükséges meghatározni, hogy a to
vábbiakban mit értünk vegyiparon.

A KSH jelenleg is vegyiparnak tekinti a kőolaj-feldol
gozó ipart, a műanyag-feldolgozást és a gumiipart.

Az OECD országok -  természetesen beleértve az Euró
pai Uniót is -  vegyiparon a 24-es NACE kód szerinti vegy
ipart értik és nem sorolják ide a 23-as NACE kóddal jelölt 
kőolaj-feldolgozó ipart, továbbá a 25-ös NACE kóddal je 
lölt műanyag-feldolgozást és gumiipart sem.

A Magyar Vegyipari Szövetség és feltehetően a KSH az 
Európai Unió és más nemzetközi szervezetek számára 
adott információi is csak a 24-es NACE kód alatti vegy
iparra vonatkoznak. A magyar vegyipar nemzetközi össze
hasonlításánál, a fejlett országok vegyiparával való össze
vetésénél nyilvánvalóan egységesen kell eljárni. Ugyanak
kor megkerülhetetlen, hogy vegyiparunk történetében az 
elmúlt években bekövetkezett változások nyomon követé
sénél a rendelkezésre álló -  sok esetben csak a teljes vegy
iparra vonatkozó -  információkra támaszkodjunk. Ezért a 
továbbiakban a lehetőségek határán belül mindkét számba
vételt követjük. A félreértések elkerülése érdekében min
den esetben, amikor a 24-es NACE kód szerinti vegyipar
ral foglalkozunk a „szűk vegyipar” elnevezést használjuk.

A jövőben a KSH is át fog térni az Európai Unió gya
korlatára (ennek korábbi kormányzati határozat szerint 
egyébként már 2-3 évvel ezelőtt meg kellett volna történ
nie).

A vegyipar termelésének bemutatásánál természetesen 
változatlan áras volumen-indexeket alkalmazunk. Erre a 
magától értetődő -  a világ minden országában követett -  
számbavételi módszerre azért kell felhívni a figyelmet, 
mert sajnos az utóbbi időben politikusaink, és a média 
megnyilatkozásaikban, sőt szakmai (köztük vegyipari) ki

adványokban is találkozni lehet azzal, hogy az elmúlt 10 
év termelésére, beruházásaira vonatkozó adatokat folyó
áron mutatják be. Ez a sok esetben PR indíttatású gyakor
lat teljesen használhatatlan és félrevezető következtetések
re vezet. Különösen egy olyan országban, ahol az elmúlt 
10 évben az infláció mértéke 625% volt.

A magyar vegyipar termelése, külkereskedelme 
és  szerkezetének alakulása az 1989-et 

követő években

A termelésre vonatkozó, teljes vegyipart magában fog
laló és a szűk vegyipart szakágazati bontásban is bemutató 
adatokat az 1. táblázat tartalmazza. A kiinduló adatok a 
KSH éves jelentésein alapulnak.

A rendszerváltás előtti években a teljes vegyipar a fel
dolgozó ipar termelésének 20-25%-át adta és az élelmiszer-

2. táblázat
Magyarország vegyitermék külkereskedelme 

(millió USD)

Év Export Import Egyenleg

1990 1 292 1 330 -38
1992 1 707 2 020 -313
1993 1 578 2 291 -713
1994 1 768 2 842 -1 074
1995 2 191 3 182 -991
1996 2 262 3 345 -1 083
1997 2 449 3 530 -1 081
1998 2518 4 152 -1 634
1999 2 399 4418 -2 019
2000 2 856 4 675 -1 819
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A teljes vegyipar külkereskedelmi forgalma (millió USD)
3. táblázat

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Export
Vegyipar 1 707 1 578 1 768 2 191 2 262 2 449 2 548 2 399 2856
Ebből:
Kőolaj
feldolgozás 328 320 345 362 432 403 395 319 397

Szűk vegyipar 1 166 1 080 1 180 1 485 1 376 1 530 1 547 1 476 1 765
Műanyag-feld. és gumiipar 213 178 243 344 454 516 576 604 694
Import
Vegyipar 2 020 2 291 2 842 3 182 3 345 3 530 4 152 4418 4 675
Ebből:
Kőolaj - 
feldolgozás 194 307 379 268 374 312 397 879 429

Szűk vegyipar 1 536 1 669 2 052 2 394 2 237 2 375 2417 2 437 2 929
Műanyag-feld. és gumipar 290 315 411 520 734 843 1 338 1 102 1 317
Egyenleg
Vegyipar -313 -713 -1 074 -991 -1 083 -1 081 -1 634 -2  019 -1 819
Ebből:
Kőolaj-feldolgozás +134 +13 -34 +94 +58 +91 -2 -560* -32
Szűk vegyipar -370 -589 -872 -909 -861 -845 -870 -961 -1 164
Műanyag-feld. és gumiipar -77 -137 -168 -176 -280 -327 -762 -498 -623

ipar, valamint a teljes gépipar mellett a részarány tekinteté
ben -  változó sorrendben -  mindig „dobogón” voltunk.

Termelésének folyamatos csökkenése következtében a 
vegyiparnak a feldolgozóiparban elfoglalt súlya is számot
tevően megváltozott. 1999-ben a teljes vegyipar részese
dése a feldolgozóiparból már csak 15,5%-ot tett ki, miköz
ben a teljes gépipar aránya 45,3%, az élelmiszeriparé pedig 
20,3% volt.

Az ipar szerkezetének fentiekben vázolt jelentős átala
kulása, a vegyipar súlyának drasztikus csökkenése nem a 
rendszerváltással törvényszerűen együtt járó folyamat 
eredménye, egy „túlfejlesztett” vegyipar helyrekerülése 
volt. Ezt meggyőzően bizonyítja, hogy a nemzetgazdaság 
vegyitermék igénye továbbra is nőtt, és a hazai termelés 
visszaszorulása eredményeként nagyon jelentős mérték
ben és folyamatosan növekedett a vegyitermék import és 
ezzel párhuzamosan romlott a vegyipar külkereskedelmi 
egyenlege.

1990-ben a vegyitermék külkereskedelmi forgalom 
még közel kiegyenlített volt, majd az ezt követő években a 
vegyitermék export és import valamint ezek egyenlege 2. 
táblázat szerint alakult.

A forgalom részletezését a 3. táblázat tartalmazza.
A fokozatosan romló vegyitermék külkereskedelmi 

egyenleg az elmúlt 2-3 évben az ország külkereskedelmi 
forgalma ugyancsak negatív szaldójának már több mint fe
lét jelentette. Figyelemre méltó tendenciákat tükröz az 
egyes szakágazatok hozzájárulása az egyenleg alakulásá
hoz (4. táblázat).

A vegyipar termelésének előzőekben bemutatott jelen
tős változása következményeként megváltozott vegyipa
runk szerkezete is. Tekintettel arra, hogy az EU-val való

4. táblázat
A magyar vegyipar szakágazatai külkereskedelmi 

egyenlegének alakulása 
1990-2000 (millió USD)

Megnevezés 1990 1994 2000

Kőolaj-feldolgozás +67 -71 -32
Műtrágyaipar +63 -66 -31
Lakk- és festékipar -110 -214
Háztartásvegyipar és kozmetikai ipar -11 -168 -142
Gyógyszeripar +23 -176 -178
Növényvédőszer-ipar -69 -37 -76
Műanyagalapanyag-gyártás +116 +154 +123
Műanyag-feldolgozás -33 +43 -557
Gumiipar +26 -65 -67

összehasonlításhoz csak a szűk vegyiparra vonatkozó ada
tok állnak rendelkezésre, a magyarországi változásokat is 
ennek megfelelően mutatjuk be. A számításokat változat
lan áron számolt termelési értékek alapján végeztük (5. 
táblázat).

A számok értékelésénél ne felejtsük, hogy 1989 és 2000 
között a szűk vegyipar változatlan áras termelése 60%-ra 
csökkent.

Abszolút mértékben is jelentősen növekedett a mű- 
anyagalapanyag-gyártás és kisebb mértékben a mosósze
rek, tisztítószerek és vegyi szálak termelése. Mint már em
lítettük, összeállításunkban nem szerepel a 25 NACE kód 
alatti műanyag-feldolgozás, ami, ha figyelembe vettük 
volna, jelentős részarány-növekedést mutatna fel.

Ha már a nemzetközi összehasonlításnál tartunk, érde
mes megemlíteni, hogy a világ szűk vegyiparának termeié-
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5. táblázat
A szűk vegyipar szakágazati szerkezetének összeha

sonlítása az EU-val, %

NACE
kód Szakágazat

Magyarország EU

1989 2000 1998

24,11 Ipari gázok 1,8 2,9 1,5
24,12 Színezékek, pigmentek 0,2 0,3 2,6
24,12 Szerves vegyipari termékek 6,0 15,1 13,6
24,13 Szervetlen vegyipari termékek 2,3 2,5 4,0
24,15 Műtrágyák 8,9 4,8 2,3
24,16 Műanyag alapanyagok 13,4 30,0 14,0
24,17 Szintetikus kaucsuk - - 0,9
24,20 Növényvédőszerek 7,2 3,1 2,7
24,30 Festékek, bevonó anyagok 4,9 4,9 6,7
24,40 Gyógyszerek 43,2 23,4 24,4
24,51 Mosószerek, tisztítószerek 5,1 7,2 5,5
24,52 Illatszerek és testápoló cikkek 3,2 2,3 7,1
24,60 Egyéb vegyitermékek 2,7 1,4 12,2
24,70 Vegyi szálak 1,1 2,1 2,5

se 2000-ben kb. 1 400 Mrd EUR, míg az Európai Unió 
vegyiparának termelése kb. 400 Mrd EUR volt. A magyar 
szűk vegyipar termelése a világtermelés 0,22%-át, az Eu
rópai Unió termelésének pedig 0,73%-át adta.

Mielőtt az előzőekben bemutatott változások okait, elő
idézőit számba vennénk, említést kell tenni a vegyipari 
vállalatok rendszerváltást követő privatizációjáról. 
A vegyipar tulajdonosi szerkezete a következők szerint 
változott 1992 és 1999 között %-ban:

Tulajdonforma 1992 1999
Állami tulajdon 77,8 12,1
Külföldi befektetők 8,2 57,5
Hazai befektetők 7,8 21,3
Egyéb (önkormányzatok stb.) 6,2 9,1

Az összeállítás nem pontos, mivel a változások sokszor 
követhetetlenek és több példa is volt arra, hogy néhány 
nagyvállalat vezetése maga sem tudta pontosan, kik és mi
lyen arányban birtokolják részvényeiket és milyen kereszt
kapcsolatok léteznek.

A magyar vegyipar termelését befolyásoló tényezők

Törvényszerűnek kell tekinteni, hogy a rendszerváltás, a 
piacgazdaságra való áttérés a magyar gazdaság és így a 
vegyipar teljesítményének csökkenésével járt. A rubelben 
elszámolt forgalom megszűnése, illetve a gazdasági kap
csolatainkban a konvertibilis valutára való áttérés óhatatla
nul súlyos piacvesztéssel párosult, amihez még társult az 
is, hogy kapcsolataink alakulásában politikai megfontolá
sok is szerepet játszottak. Részleteiben:

1. A belső kereslet 1990-től kezdődő jelentős csökkené
se, majd 1993-1994-től néhány évig tartó stagnálása vegy
iparunkat nagyjából úgy érintette, mint az ipar többi ágaza
tát. Kivételt talán a mezőgazdaság vegyitermék iránti ke
resletének nagyon drasztikus csökkenése jelentette.

2. A rubel elszámolású exportpiac összeomlása vegy
iparunkat is sújtotta, bár kisebb mértékben mint az ipar 
egészét. 1989-ben a teljes ipar rubel elszámolású exportjá
ból a vegyipar mindössze 11%-kal részesedett, miközben 
az ipar dollár elszámolású exportjának 1/3-a vegyipari ter
mék volt. A rubel elszámolású exportpiac kiesése főleg a 
gyógyszeripart, a növényvédőszer-gyártást és a gumiipart 
érintette.

3. A rendszerváltás utáni gazdaságpolitika -  következ
ményeit tekintve -  talán legsúlyosabb tévedése volt, hogy 
párhuzamosan a belső piac drasztikus csökkenésével és a 
volt KGST-piac összeomlásával, minden átmenet nélkül és 
majdnem teljes körűen liberalizálta a belső piacot. Ilyen 
léptékű engedményre a világgazdaság történetében nem 
igen található példa. A liberalizálás nyújtotta lehetősége
ket, a hiányzó piacvédelmet a magyar termelők külföldi 
konkurensei haladéktalanul és erélyesen kihasználták.

Vegyipari vállalataink elsősorban a magas hozzáadott 
érték tartalmú, és végső fogyasztásra szánt „marketing
igényes” termékeknél vesztették el belső piacaikat olyan 
esetekben is, amikor az importnak minőségi előnyei egyál
talán nem voltak. Az import liberalizálása által a leginkább 
sújtott szakágazatok termelése kivétel nélkül jelentősen 
csökkent.

4. A magyar gazdaság egészét, így vegyiparunkat is 
sújtja, hogy Brüsszel nyomásának engedve, EU-tagságra 
való érettségünket bizonyítandó, erőltetett, átgondolatlan, 
gyors privatizációt hajtottunk végre és ennek eredménye
ként aránytalanul és indokolatlanul magas a külföldi tőke 
részaránya a magyar iparban. E tekintetben Európában 
csak Írország előz meg kismértékben bennünket. Ráadásul 
a vegyiparban a külföldi befektetők elsősorban piacot vá
sároltak és -  szemben a gépiparral -  nem bővítették szá
mottevően a termelést. A multinacionális vállalatok kima
gaslóan nagy súlya az ipari termelésben már gátolja az ipa
ron belüli vertikális kapcsolatok fejlődését. Erre a 
vegyiparban is több példát lehet találni. így pl. a multina
cionális vállalatok magyar leányvállalatai egyre növekvő 
mértékben importálnak műanyag alapanyagokat anyavál
lalataiktól, holott a hozzáférhető hazai termékek minőség
ben azonos értékűek és még olcsóbbak is.

Az egymást követő kormányok a multinacionális válla
latok súlyának gyors növekedését azzal is indokolták, illet
ve védték meg, hogy jelenlétük majd lehetővé teszi a hazai 
vállalatok beszállítói szerepének jelentős növekedését. 
Ez még sajnos nem mutatható ki, és áttörés nem is nagyon 
várható. Jórészt hiányzik a multinacionális vállalatok erre 
irányuló szándéka, és egyre inkább hiányoznak az ütőké
pes kis-, és középvállalatok. Ezen vállalati kör állami tá
mogatását mint fontos célkitűzést valamennyi kormány 
zászlajára tűzte, gyakorlatilag azonban semmi sem történt, 
a vegyiparban is töretlenül folytatódik ezen vállalati kör 
térvesztése. A beruházási támogatásokat és adókedvezmé
nyeket zömmel a külföldi tőke tulajdonában lévő vállala
tok kapták és kapják ma is. Félünk attól, hogy a Széchenyi 
Terv sem a hazai tulajdonban lévő vállalatokat juttatja el
sősorban beruházási forrásokhoz. Az elmúlt években fo
lyósított közvetlen -  vissza nem térítendő -  állami tőkejut-
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Kiemelt ágazatok eredménye és adózása 1998-ban (Mrd Ft folyóáron)
6. táblázat

Megnevezés Vegyipar Gépipar Élelmiszeripar Feldolgozóipar
összesen

Termelési érték 1 158 2 386 1 280 6 614
Adózás előtti eredmény 159 263 36 555
Adózás előtti eredmény a termelési érték %-ában 13,7 11,0 2,8 8,4
Igénybevett adókedvezmény 18,2 45,0 6,0 70,0
Fizetett adó 14,5 11,0 6,7 48,8
Fizetett adó az adózás előtti eredmény %-ában 9,1 4,2 18,6 8,9

A vegyipar szakágazatainak eredménye és adózása 1998-ban (millió Ft folyóáron)
7. táblázat

Szakágazat Termelési érték Adózás előtti 
eredmény

Adózás előt
ti eredmény 
a termelési 

érték 
%-ában

Igénybe vett 
adó

kedvezmény
Fizetett adó

Fizetett adó 
az adózás 

előtti 
eredmény 
%-ában

Kőolaj-feldolgozás 379 673 63 989 16,9 6 243 6010 9,4
Ipari gázgyártás 16 853 2 147 12,7 233 349 16,3
Szerves és szervetlen vegyipar 32 438 2 572 7,9 499 280 10,9
Műtrágyaipar 21 996 1 956 8,9 0 366 18,8
Műanyagalapanyag-gyártás 162 389 24 721 15,2 2 851 1 532 6,2
Növényvédőszergyártás 18 935 229 1,2 23 59 25,8
"Festékek és bevonóanyagok 23 119 2 759 12,0 163 400 14,5
Gyógyszeripar 200 520 37 620 18,8 6 504 2 008 5,3
Tisztító és testápoló szerek 30 784 2 046 6,6 142 407 19,9
Egyéb vegyipar 11 047 1 406 12,8 48 236 16,8
Vegyi szálak 13 718 966 7,0 2 9 9,3
Vegyi alapanyagok és termékek összesen 531 795 76 509 14,4 10 465 5717 75
Gumitermékek 54 905 849 1,5 46 389 45,8
Műanyag termékek 191 642 17 852 9,3 1 485 2 395 13,4
Vegyipar összesen 1 158015 159 198 13,7 18 248 14513 9,1

tatás mértékéről és címzettjeiről nincs pontos átfogó infor
mációnk, számos egyedi döntésről azonban tudomásunk 
van, igy a vegyiparban is részesedett multinacionális válla
lat 100 millió forint nagyságrendű -  vissza nem térítendő -  
állami juttatásban. Sokat mond, ha szemügyre vesszük az 
APEH adatbázisán alapuló összefoglaló jelentést, amely 
többek között az ipari ágazatok nyereséghányadát, költ
ségvetési kapcsolataikat és adózásukra vonatkozó adatokat 
is tartalmazzák. A 6. táblázatban a feldolgozó ipar -  ter
melési értéküket tekintve -  három legjelentősebb ágazatá
nak az idézett jelentés alapján számított fontosabb adatait 
mutatjuk be.

A bemutatott adatokból néhány levonható megállapítás 
és következtetés:

1. 1998-ban a gépipar termelése már kétszerese volt a 
vegyiparinak (2000-ben már közel háromszorosa!)

2. A folyóáras termelési értékre vetített adózás előtti 
eredmény a vegyiparban 13,7% volt, szemben a gépipar 
11,0%-ával és a teljes feldolgozóipar 8,4%-ával.

3. A gépipar 1998-ban összesen 45,0 milliárd forint 
adókedvezményt vett igénybe, ami a teljes feldolgozó ipar 
70 milliárd forintot kitevő adókedvezményének 2/3-át te
szi ki. Nyilvánvaló, hogy a társasági adóból igénybevett

adókedvezmény elsősorban a multinacionális vállalatok 
zöldmezős -  zömében összeszerelő tevékenységre irányu
ló -  magyarországi beruházásaihoz kapcsolódott.

Az iparűzési adó elengedéséből vagy mérsékléséből 
származó előnyök összeállításunkban nem szerepelnek.

4. A vegyipar 1998-ban több társasági adót fizetett, 
mint a gépipar. E tekintetben is első helyen állunk a feldol
gozóiparban.

A vegyiparra vonatkozó szakágazati részletezésű haté
konysági adatokat az előző táblázattal megegyező bontás
ban a 7. táblázatban ismertetjük.

1999 évre nem rendelkezünk teljes körűen felhasznál
ható és az előző évivel jól összevethető adatokkal. Tudjuk 
azonban, hogy a vegyipar szakágazatainál hogyan alakult 
a gazdálkodás eredménye.

Az adózás előtti eredmény 1999-ben a fontosabb szak
ágazatokban millió forintban, folyóáron:

kőolaj-feldolgozás 41 271
gyógyszergyártás 39 475
műanyagalapanyag-gyártás 12 101
műanyag-feldolgozás 20 537
tisztítószerek és testápolók gyártása 2 689
festékek és bevonóanyagok gyártása 2 212
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műtrágyagyártás 1 047
növényvédőszergyártás -731
vegyi szál gyártása -510
vegyipar összesen 132 788

Az adatokhoz nem szükséges külön kommentárt fűzni, 
szembetűnő, hogy a kőolaj-feldolgozás és a gyógyszeripar 
adózás előtti eredménye közel azonos. Az előző évhez ké
pest érzékelhetően csökkent a teljes vegyipar nyeresége.

A közlemény következő részében a szakágazatok 
elmúlt tíz éves teljesítményét elemezzük.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Csurgai Lajos: A magyar vegyipar 1990-2000.1. Összefoglaló ter
melési, külkereskedelmi adatok és az azokat befolyásoló tényezők 
A magyar vegyipar termelése a 70-es és 80-as évek gyors fejlő

dését követően 1990-től jelentősen visszaesett és a lemaradás 
még most is jelentősnek mondható. Hozzájárult mindehhez a volt 
piacok részbeni elvesztése, az import liberalizáció gyors átmenet 
nélküli bevezetése, az erőltetett, és elsősorban piacszerzésre irá
nyuló privatizálás. A „szűk vegyipar” 2000-ben a 10 évvel ez
előtti termelés 60%-át, a kőolaj-feldolgozás 80%-át, míg a mű
anyag-feldolgozás és gumiipar 155%-át érte el. A teljes vegyipa
ri indexe 80%. Ebben az időszakban jelentősen romlott a 
vegyipar külkereskedelmi egyenlege, ugyanakkor az ipar átlagát 
jóval meghaladta a vegyipari termelés jövedelmezősége.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 257 (2002)]

SUMMARY

L. Csurgai: The Hungarian Chemical Industry in 1990 to 
2000. I. Summary and Assessment of Production and Trade 
Figures
Following the rapid development period in the seventieth and 
eightieth the Hungarian chemical industry production has 
declined in the nineties and the lag can be still regarded as signif
icant. Partial loss of the former markets, fast and sudden liberal
ization of import and the forced, market-capture oriented privati
zation all contributed to this process. In 2000, compared to the 
1990 level, the production in the strict chemical industry stood at 
60 per cent, in erode oil refining at 80 per cent, while in plastic 
processing and robber industry at 155 per cent. Index for the total 
chemical industry was positioned at 80 per cent. During the ten- 
years period the trade-balance of the chemical industry has sig
nificantly worsened, while the profitability of the chemical indus
try far exceeded of the industrial average.

Tovább csökkent a vegyipar súlya a feldolgozóiparban és az iparban 
2001-ben

A Központi Statisztikai Hivatal ez év márciusában hozta 
nyilvánosságra az ipar 2001 évi előzetes adatait. A vegy
ipar termelésére, értékesítésére és szerkezetére vonatkozó 
adatokat közöljük az 1, 2. táblázatokban.

Az adatokból megállapítható, hogy a vegyipar részará
nya a termelés és az export területén -  ha kis mértékben 
(0,5-0,7%) is -  tovább csökkent mind a feldolgozóiparon,

ÖSSZEFOGLALÁS

Mogyorósyné Halász Rózsa: Tovább csökkent a vegyipar súlya 
a feldolgozóiparban és az iparban 2001-ben
A Központi Statisztikai Hivatal ez év márciusában nyilvánosság
ra hozott előzetes adatai alapján 0,5%-kal csökkent a vegyipari 
termelés részaránya a feldolgozóiparon és az iparon belül. A be
ruházások volumene sem érte el az előző évit.
[Magy. Kém. Lapja, 57, 262 (2002)]

MOGYORÓSYNÉ HALÁSZ RÓZSA*

mind az ipar egészén belül. Ugyanilyen mértékű aránynö
vekedés tapasztalható a belföldi értékesítés területén.

Csökkent a beruházások volumene is, bár kisebb 
(94,5%) mértékben, mint a feldolgozóiparban (93,6%) il
letve az iparban (92,7%). A vegyipari beruházások csök
kenését a kőolaj-feldolgozóipar beruházásainak közel 
50%-os visszaesése okozta.

SUMMARY

R., Mogyorósy-Halász: Share of the Chemical Industry Has 
Decreased in the Processing Industry and Industry in 2001
According to the preliminary figures of the Hungarian Central 
Statistical Office published in March share of the chemical indus
try production has decreased by 0.5 per cent in the processing 
industry and industry in 2001. Neither the chemical industry 
investments in 2001 has reached the previous year’s level.

* Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
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1. táblázat
A vegyipar 2001. évi termelési és értékesítési adatai

Termelési érték Értékesítés (folyó áron)
TEÁOR szám, Megnevezés (folyó áron) Összes Belföld Export

Millió Ft Vol. ind. % Millió Ft Vol. ind. % Millió Ft Vol. ind. % Millió Ft Vol. ind. %
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 571 960 98,4 581 771 102,3 438 278 102,1 143 493 103,1
24 Vegyi anyag, termék gyártása 775 175 95,9 766 873 96,6 354 822 98,8 412051 94,9
241 Vegyi alapanyag gyártása 366 831 95,7 369 708 98,0 185 240 102,2 184 468 94,1
2411 Ipari gáz gyártása 27 160 114,4 27 222 115,2 25 243 121,2 1 979 70,6
2412 Színezek, pigment gyártása 14 749 298,9 14 828 304,3 9 598 2 606,3 5 230 116,1
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapa. gy. 21 902 101,4 21 678 101,8 9 389 92,1 12 289 110,6
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 28 764 101,8 28 850 106,9 9 582 99,3 19 268 111,1
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gy. 34 819 79,7 31 915 70,6 27 033 73,0 4 883 59,5
2416 Műanyag alapanyag gyártása 239 431 91,9 245 209 96,1 104 392 101,3 140 818 92,6
242 Mezőgazdasági vegyi terek gy. 13 836 129,3 13 758 123,8 6 158 137,0 7 600 114,9
243 Festék és bevonóanyag gyártása 27 919 87,6 28 054 89,0 26 534 88,2 1 520 107,2
244 Gyógyszergyártás 277 378 95,7 266 308 94,5 86 111 96,3 180 197 93,6
245 Tisztítószer, tcsápolási cikk gy. 61 855 103,2 61 752 103,7 37 376 99,0 24 016 112,2
2451 Tisztítószer gyártása 51 532 108,9 51 319 108,9 32 875 102,1 18 444 123,6
2452 Testápolási cikk gyártása 10 322 82,1 10 433 84,1 4 861 82,3 5 573 85,9
246 Egyéb vegyitermék gyártása 12 604 68,9 12 889 71,3 8 893 80,1 3 996 57,3
247 Vegyi szál gyártása 14 752 101,3 14 404 102,9 4 150 88,2 10 254 110,4
25 Gumi-, műanyag termék gyártása 420 033 116,1 41948/ 117,2 208 127 114,0 211 360 120,6
251 Gumitermék gyártása 98 458 114,2 98 149 115,2 25 635 124,8 72 514 112,2
252 Műanyag termék gyártása 321 575 116,8 321 338 117,9 182 492 112,6 138 846 125,5
23-25 Vegyipar 1 767 167 100,5 1 768 131 102,8 1 001 227 103,1 766 905 102,4
Feldolgozó ipar 11 396814 104,9 11 359 307 105,3 4 584 262 100,4 6 775 045 108,8
Ipar 12 541 127 104,4 12 502 129 104,8 5 690 573 100,3 6 811 556 108,9

Megjegyzés: Az adatok 5 fő fe letti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Volumenindex: előző év = 100%

2. táblázat
A vegyipar szerkezete (2000. évi összehasonlító áron)

%

Ágazat megnevezése
Termelés Belföldi értékesítés Export

2000 2001 2000 2001 2000 2001

23. Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 37,4 36,4 48,6 48,2 20,8 20,9
24. Vegyi anyag, termék gyártása 42,7 40,6 33,7 32,3 55,6 51,4
-  Vegyi alapanyaggyártás 21,7 20,6 17,2 17,0 28,4 26,0

Ebből:
Ipari gáz gyártás 1,3 1,4 2,0 2,3 0,4 0,3
Szerves alapanyaggyártás 1,6 1,6 0,9 0,9 2,4 2,5
Műtrágyagyártás 2,0 1,6 2,9 2,0 1,0 0,6
Műanyag alapanyag 15,5 14,2 10,5 10,3 22,6 20,4

-  Mezőgazdasági vegyitermék gyártás 0,6 0,7 0,4 0,5 0,9 1,0
-  Festék és bevonóanyag gyártás 1,6 1,5 2,8 2,4 0,2 0,2
-  Gyógyszergyártás 13,8 13,1 8,4 7,9 21,0 19,2
-  Tisztítószer, testápolási cikk 3,2 3,3 3,5 3,3 2,9 3,1
-  Vegyi szál gyártása 0,8 0,8 0,4 0,4 1,3 1,4
-  Egyéb vegyipari termék gyártás 0,8 0,6 1,0 0,8 0,9 0,5
25. Gumi-, műanyag termék gyártás 19,9 23,0 17,7 19,5 23,6 27,7
Ebből:
Gumitermék gyártás 4,8 5,4 1,9 2,3 8,8 9,6
Műanyag termék gyártása 15,1 17,6 15,8 17,2 14,8 18,1
Vegyipar összesen (=23+24+25) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vegyipar súlya a feldolgozóiparban 16,7 16,2 23,3 24,0 11,8 11,1

Vegyipar súlya az iparban 15,2 14,7 18,9 19,4 11,7 11,0
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Javult a vegyipar külkereskedelmi mérleghiánya

Interjú Patak Péterrel, a Magyar Külgazdasági Szövetség elnökével, 
a MOL-Chem ügyvezető igazgatójával

Dr. P a ta k  P éter, a MOL-Chem ügyvezető igazgatója sze
mélyében vegyipari elnöke van a Magyar Külgazdasági 
Szövetségnek. E megtisztelő tisztségre való megválasztá
sához gratulálunk, és interjúalanyunkat bevezetésként arra 
kérjük, hogy személyében és az általa irányított szervezet 
működésében mutatkozzék be olvasóinknak, akik előtt bi
zonyára nem ismert ez a szervezet és különösen a vegyipar
ral való kapcsolata. Ezt követően szeretnénk minél több át
fogó információt kapni a magyar vegyipar külkereskedel
méről.

-  T isztelt E ln ö k  Ú r! B e v e ze tő  kérdésünk a  M a g y a r  K ü l
g a zd a sá g i S zö v e tsé g re  vonatkozik . K érjük, m u tassa  b e  
a  sze rv e ze t fu n k c ió já t é s  s z e re p é t a z  ip a r  és te rm észe te 
sen  e lső so rb a n  a  v e g y ip a r  kü lkereskedelm ében . M ilyen  
sze re p e  van  a  s z e rv e ze tn e k  a  v e g y ip a r  k ü lkereskedel
m én ek  a la k ítá sá b a n ?  É s  te rm észe te se n  r ö v id  s z e m é 
lyes sza k m a i é le tra jzo t é s  b em u ta tk o zá st is kérünk.

A Magyar Külgazdasági Szövetség önkéntes alapon lét
rehozott szakmai érdekképviseleti és érdekegyeztető tevé
kenységet ellátó jogi személyiségű társadalmi szervezet, 
és a külkereskedelemmel foglalkozó vállalatok és vállal
kozók számára kíván segítséget nyújtani.

Szövetségünk céljait és feladatait az alábbiakban lehet 
összefoglalni:

-  a magyarországi exportőrök és importőrök érdekkép
viseletének ellátása;

-  a magyar termékek és a szolgáltatások külföldi piac
ra jutásának elősegitése, a magyar exportőrök támo
gatása a piaci elvárások és a versenykövetelmények 
teljesítéséhez;

-  a tagvállalatok piaci tájékozódásának segítése tanács
adással, különböző tagozatok működtetésével;

-  a külgazdasági kapcsolatok fejlesztése;
-  szakmai fórum teremtése a külgazdasághoz kapcsoló

dó kérdések megoldására;
-  részvétel a külgazdaságot érintő jogalkotási munká

ban véleményezéssel, javaslatokkal;
-  közép- és felsőszintű külkereskedelmi szakoktatás, 

szakmai továbbképzés elősegítése, támogatása;
-  az MKSZ tagjait érintő döntések előkészítése, meg

hozatala és végrehajtása érdekében együttműködik az 
állami, önkormányzati, társadalmi, szakmai szerveze
tekkel, valamint az országos és területi kamarákkal.

Céljaink elérésének érdekében az alábbi szervezetekkel 
szoros együttműködést építettünk ki:

-  Külügyminisztérium és külföldi képviseletei,
-  Gazdasági Minisztérium,
-  ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelem

fejlesztési KHT. és külföldi képviseletei,
-  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,

-  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége,
-  Külföldi kereskedelmi szövetségek [Nemzetközi Ke

reskedőházak Szövetsége (CITHA-Hága), Külkeres
kedelmi Szövetség (FTA-Brüsszel) stb.],

-  ICC Hungary,
-  Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,
-  Magyar Iparszövetség (OKISZ),
-  Magyar Könnyűipari Szövetség,
-  Eximbank Rt.,
-  MEHIB Rt.,
-  FÁK Klub.
Szövetségünknek jelenleg kb. 230 tagja van, a legna

gyobb cégektől az egyéni vállakozókig az ipar, a mezőgaz
daság és a kereskedelem különböző területeiről, gyártó és 
külkereskedelmi cégek, kereskedőházak, bankok, oktatási 
intézmények stb.

Magamról: 30 éve dolgozom a külkereskedelemben. 
A Chemolimpex külkereskedelmi vállalatnál segédlebo
nyolítóként kezdtem és a ranglétra fokait végigjárva, a 
vegyipar minden ágát megismerve, kereskedelmi vezér- 
igazgató-helyettességig jutottam az akkor 800 fős vállalat
nál. Közben 5 évet Németországban dolgoztam az akkor 
20. legnagyobb német vegyi kereskedelmi céggel létreho
zott vegyesvállalat cégvezetőjeként. Részt vettem a 
Chemol Rt. privatizációja után az amerikai tulajdonos 
megbízásából kereskedelmi igazgatóként a vegyi kereske
delem továbbvitelében. Az amerikai tulajdonos a magyar 
menedzsmentnek köszönhetően 3 év alatt megkereste a be
fektetett tőkét. A Chemolnál eltöltött 25 év alapozta meg 
szakmai tudásomat és kapcsolatrendszeremet.

Az amerikai tulajdonos és a menedzsment eltérő üzleti 
jövőképe miatt 60 munkatársammal együtt a MÓL Rt. tu
lajdonában lévő MOL-Chem Kft.-hez jöttünk át dolgozni. 
6 év alatt a 2 milliárd Ft árbevételű veszteségesen gazdál
kodó cégből 2001-re a 86. legnagyobb magyarországi vál
lalkozássá nőttük ki magunkat. Az elmúlt 4 évben ügyve
zető igazgatóként büszkén mondhatom el, hogy a kiváló 
szakmai csapatnak köszönhetően piacvezető vegyi disztri
bútor lett a MOL-Chem Kft.-ből.

-  A K ö zp o n ti S ta tis z tik a i H iv a ta l a  kö ze lm ú ltb a n  h o zta  
n y ilv á n o ssá g ra  a  n e m z e tg a zd a s á g  2 0 0 1 -re  vo n a tk o zó  
e lő ze te s  f ő b b  g a z d a s á g i  a d a ta it. K érdésü n k , h o g y  m i
lyen  k ép e t m u ta t a  v e g y ip a r  kü lk eresk ed elm e a  le g 

f r is s e b b  a d a to k  a la p já n  (vo lu m en  é s  sze rk e ze ti a d a 
tok), és e zek  ten d en c iá ja  m ilyen  irán yú ?  T ovább c sö k 
k e n t-e  a  v e g y ip a r  k ü lk e r e sk e d e lm é n e k  s z e r e p e ?  
V alószínűleg  to v á b b  ta r t é s  vá lto za tla n  a  v e g y i a n y a 
g o k  terén  ta p a s z ta lh a tó  te lje s ítm én yh iá n y?

A 2001 -es külgazdasági adatokat megismerve a magyar 
vállalatokat dicséret illeti, hiszen a dekonjunktúra ellenére,
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régiós összehasonlításban is kiemelkedő eredmények szü
lettek.

Exportunk 10%-kal, importunk 6,6%-kal nőtt a 2000. 
évhez képest. Exportunk elérte a 34 milliárd EUR-t, im
portunk pedig a 37,5 milliárd EUR-t. A külkereskedelmi 
mérleghiány 3,5 milliárd EUR volt, ez 20%-kal csökkenő 
hiányt, tehát javuló mérleget jelent. Az okok között döntő
en az energiaimport árcsökkenése és a beruházási import 
csökkenése jelentette a markáns változást. A vámszabadte
rületi export 7%-kal javult az elmúlt évhez képest.

-  M ik ép p en  a la k u lt a  v e g y ip a r i te rm ék ek  fo r g a lm á n a k  
ré sza rá n y a  a  n e m ze tg a zd a sá g  ex p o rtjá b a n  é s  im p o r t

já b a n ?

A magyar vegyipar teljesítménye vegyes képet mutat. 
Az összkülkereskedelemből a vegyipar szerény részt kép
visel, ennek ellenére szembetűnő, hogy az összexport 
10%-os n ö v e k e d é s é v e l  szemben a magyar vegyipar 
2,7%-kal tö b b e t e x p o r tá lt az előző évhez képest. A kivitel 
csökkenése sajnos szembetűnő a műanyag alapanyagoknál 
és a gyógyszereknél is. Jó hír viszont, hogy az összes ipa
ri termelés 4,7%-os visszaeséséhez képest a vegyipar c sa k  
4%-kal csökkentette kibocsátását.

A műanyag- és gumitermékek gyártása pedig a növek
vő belföldi kereslet miatt 18%-kal, illetve 13%-kal emel
kedett.

A vegyi termékek 2,7%-os termelése és értékesítése re
álértéken csökkenést mutat, ami a recesszióra és az olaj- 
származékok árcsökkenésére vezethető vissza. Reálértéken 
a GDP növekedésével párhuzamosan csak a műanyag kész
termék és gumi termékek növekedése adhat okot bizako
dásra.

Sajnos a nagy vegyipari beruházások elhúzódnak, érde
mes megemlíteni jó példaként a BorsodChem Rt. TDI és a 
MÓL Rt. késleltetett kokszoló üzemét, melyek 2001-ben 
léptek be. Bizakodásra ad okot a TVK petrolkémiai 
megaberuházása, amely a régióban versenyképes méretű 
műanyag gyártást tesz lehetővé 2004-től.

-  M ije l le m z i  a  v e g y ip a r  k ü lk eresk ed e lm i fo r g a lm á t ta r 
ta lm ila g ?  M e ly e k  a  le g je lle m ző b b  e x p o r t é s  im p o r t  
te rm é k c so p o r to k ?  É s á lta lá b a n  h o g y  íté lh e tő  m e g  a  
m a g y a r  v e g y ip a r  te rm ék e in ek  k ü lp ia c i p o z íc ió ja ?

A vegyipari termékek versenyképességére lényeges ha
tást gyakorolt a Ft árfolyamszélesítés. A nettó exportőrök 
az árfolyamkockázatok miatt éves szinten 5%-ot vesztet
tek el nettó árrésükből. Ezt azok tudták kompenzálni, akik 
devizahitelt vettek fel és hiteltörlesztésükre az erős Ft jóté
kony hatással volt.

A vegyi termékek versenyképessége szempontjából 
fontos külgazdasági diplomáciai lépés volt a szabadkeres

kedelmi megállapodások kibővítése (Horvátország, Jugo
szlávia), a beszállítói programok támogatásának meghir
detése. A jövőben a járulék, ÁFA és egyéb adónemek csök
kentése vállalkozás élénkítő és versenyképesség növelő lé
pés lenne. Remélem az áprilisi választások utáni kormány 
ezt figyelembe veszi.

A Külgazdasági Szövetség elsősorban a magyar tulaj
donú illetve magyar vezetésű vállalkozások érdekvédelmi 
szervezete és azt képviseli, hogy a mindenkori magyar kor
mány legalább egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a 
magyar vállalkozások részére a külföldiekhez képest.

A vegyiparnak biztos piaca a hazai piac, de úgy gondo
lom, elkelne az EU csatlakozásig is néhány markánsabb 
EU-konform piacvédelmi intézkedés (védővám, kontin
gensek, kvóták).

-  Vannak-e a  m a g y a r  v e g y ip a rn a k  a  v ilá g g a zd a sá g b a n  
is  v e rse n y k é p e s  te rm ék e i, é s  m en n yire  ta p a s z ta lh a tó  
sza k m á n k b a n  a z  a  nem  k ív á n a to s  je le n sé g , h o g y  k e z 
d ü n k  k is zo ru ln i a  h a za i p ia c o k r ó l  is.

A vegyipari termékek árait az általános gazdasági kör
nyezet, az olaj- és földgázárak és a régiós sajátosságok ha
tározzák meg.

Az egy éve tartó recesszió lassan mozdulni látszik, en
nek hatása a magyar vegyiparra 2002. III. negyedévben 
már érezhető lesz. A kőolaj- és földgázárak 2002-ben 
markánsan nem fognak változni az előrejelzések szerint, 
de háborús gócpontok kialakulása (izraeli-palesztin vi
szály, iraki fenyegetés) okozhat meglepetést. Élénkülést 
elsősorban a petrolkémiában várok az év második felé
ben. A szerb szabadkereskedelmi megállapodásnak le
hetnek pozitív hatásai, ennek egyedüli gátja a fizetőképes 
kereslet.

A magyar vegyipar szempontjából óriási jelentőségű
nek tartom a TVK napokban jóváhagyott petrolkémiai 
megaberuházását*, melynek jótékony hatása 2004-től lesz 
érezhető. Remélem, hogy a MÓL Rt. élni fog opciós jogá
val 2002-ben, így a Slovnaft többségi tulajdonosává vál
hat, ezáltal létre jöhet az első multinacionális magyar 
vegyipari vállalkozás magyar többségi tulajdonnal.

A negatívumok közül azt emelném ki, hogy a magyar 
műtrágyagyártók rossz év elé néznek a mezőgazdaság fi
zetésképtelensége és a növekvő import miatt, amivel a ma
gas gázárak miatt a magyar termelők nem tudnak verse
nyezni.

Összességében bízom benne, hogy szélesebb értelem
ben vett magyar vegyipar 2002-ben sikeresebb évet zár a 
tavalyinál.

-  K ö szö n jü k  a z  in terjú t!

Sz. G.

* Részletesebben ld. a 283. oldalon
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Keresetek a magyar vegyiparban 2001-ben

SZÉKELY TAMÁS*

Bevezetés

Minden évben, mikor az üzleti tervek készülnek a vállala
toknál, hosszadalmas előkészítést igényel a termelési ter
vek és a bérfejlesztések összehangolása. Különösen igaz 
ez a versenyszférára. A Magyar Kémikusok Lapja rend
szeresen beszámol a magyar vegyiparban dolgozók átlag- 
keresetének alakulásáról. Az átlagkeresetek tartalmazzák a 
munkavállalók éves összjövedelmeit, amely nem csak az 
alapbér mértéke, hanem a pótlékokkal és prémiumokkal 
kiegészített törzsbér.

A vegyipar helyzete

Az elmúlt év 5,9%-os ipari termelésnövekedésével szem
ben a vegyianyag gyártás 3,4%-kal csökkent az előző év
hez képest, viszont a vegyiparhoz tartozó gumi- és mű
anyag termékek gyártása 17,2%-os növekedést mutatott. 
A foglalkoztatottak száma a teljes vegyipar területén fo
lyamatosan csökken, jelenleg 79 800 fő (52 700 fizikai, és 
27 100 szellemi). Ez a létszám a iparban foglalkoztatottak 
teljes létszámának (844 900 fő) 9,4%-a. A vegyiparban 
foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, évente 
mintegy 9-10%-kal (1990-ben 3,8 millió munkavállalóból 
102 700 fő dolgozott a vegyiparban.)

Ha a vegyipar (vegyianyag gyártás és a gumi- és mű
anyag termékek gyártását együttesen vesszük) termelését 
vizsgáljuk 2001-ben, akkor az ipari termelésben 9%-ban 
részesedik, ebben természetesen nincs benne a kőolaj-fel
dolgozás.

Az elmúlt években a csökkenő infláció és a keresetek 
emelkedése ellenére sem érzékelhető igazi reál- 
bémövekedés (lásd 1. á b rá t) . Ennek oka részben, hogy a 
valós infláció eddig mindig magasabb volt, mint a terve
zett. Fontos tényező az is, hogy a mindenkori adósávok és 
a kulcsok módosítása következtében a vegyipari átlagbér 
szempontjából kedvezőtlenül alakult a személyi jövede
lemadó változása. A fogyasztói kosár szempontjából, amíg 
az egyes tartós fogyasztási cikkek árai szinte alig változtak 
az elmúlt évben, addig az élelmiszerárak változása 
2001-ben 13,2%-os volt, ami a tényleges inflációnál 
4%-kal magasabb.

Az 1991-ben 35%-os infláció ma már 9,2%-ra esett 
vissza és a bérnövekedés a KSH adatai alapján a verseny- 
szférában 16% volt, a közszférában 23% volt 2001-ben. 
A szellemi foglalkozásúak bére 16,3% és 20,7% között nö
vekedett országos szinten, de ilyen mérvű bérfejlesztés 
nem volt jellemző a vegyiparban tavaly.

* Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége, Budapest

—ф —Nettó bémöv. -» -F o g y asz tó i árindex — Reálkereset növ.

1. ábra. A nettó bérnövekedés index, a reálkereset index és a 
fogyasztói árindex alakulása Magyarországon %-ban

A vegyipar területén dolgozó munkavállalók átlagkere
sete magasabb a nemzetgazdasági átlagkeresetnél, de még 
mindig jóval kevesebb az Európai Unió területén működő 
vegyipari vállalatok átlagbéréhez képest. A Központi Sta
tisztikai Hivatal adatai alapján a nemzetgazdaságban 
1990-ben 13 446 Ft, 1999-ben 77 187 Ft, 2001-ben 
108 420 Ft volt a bruttó átlagkereset. Táblázatunkból lát
ható, hogy az egyes szektorok átlagbérei hogyan viszo
nyulnak az adott évek nemzetgazdasági átlagbéreihez, az 
elmúlt 3 évben.

1. táblázat
Bruttó keresetek a nemzetgazdasághoz 

viszonyítva %-ban

Ágazat 1999 % 2000 % 2001 %

Ipar 83 345 103 99 544 108,55 109 159 100,6
Vegyipar 116 971 144 134 359 145.54 152 609 140.7
Pénzügy 173 404 214 198 301 216,2 224 895 207,4
Mezőgazdaság 55 921 69 61 509 67 74 831 69,09

2. á brán kon  látható, hogy a minimálbér megemelése a 
vegyipari ágazatot nem érintette 2001-ben, mert az átlag
bérek jóval 40 000,- Ft felett vannak. Az ábráról az is kitű
nik, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetek beérték az ipa
ri átlagbéreket, ezzel szemben a pénzügyi szektor bérnöve
kedési trendje a legmeredekebb.

Mezőgazdaság » ■ Pénzügyi szektor

2. ábra. Bruttó átlagkeresetek alakulása 1998-2001 (Ft)
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2. táblázat
A szellemi foglalkozásúak bruttó éves kereseteik alakulása a VDSZ területén működő' vállalatoknál (Ft/hó)

Ágazat 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Alumíniumipar 81 153 102 782 132 588 164 501 203 197 263 478 290 946
Gázipar 74 507 92 033 108 859 128 246 153 420 173 498 186 336
Gumiipar 66 459 87 331 120 498 154 116 192 022 236 309 272 328
Gyógyszeripar 86 568 107 567 139 039 157 756 191 372 214 938 242 473
Rokon szakmák 71 774 91 519 118213 149 703 171 546 214 440 256 018
Vegyipar 64 254 80 678 101 720 124 186 152 420 180 986 211 861
VDSz összesen 74 119 93 652 120 153 146418 177 330 200 395 227 151

A vegyipar ágazati bérei

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségébe (VDSZ) az alumí
niumiparban, a gáziparban, a gumiiparban, a gyógyszer- 
iparban, a vegyiparhoz közelálló rokon szakmákban, és a 
vegyiparban dolgozó munkavállalók tartoznak, ezért eb
ben a részben sem teszünk említést a kőolaj-feldolgozási 
területről.

A magyar kőolaj-feldolgozásban lévő keresetek adatai 
teljesen eltorzítják az átlagjövedelmeket, mert ebben az 
iparágban mindig is sokkal magasabbak voltak az átlagke
resetek.

A számunkra biztosított KSH adatokból kiderül, hogy a 
VDSZ működési területén lévő vállalatok közül a gyógy
szergyártásban dolgozók átlagbére a legmagasabb és a 
vegyiparban dolgozóké a legalacsonyabb (3 . á b r a ) .  
A vegyipar területén a fizikai dolgozókkal egyetemben a 
szellemi munkát végző, felsőfokú végzettséggel rendelke
ző munkavállalók bére is viszonylag alacsony 
(2 . tá b lá z a t) . A gyógyszeripart azért vizsgáljuk külön, 
mert szervezetünkben a gyógyszeripar önálló ágazat.

+  Alumíniumipar ■■ |  ■ Gázipar

■ A Gumiipar -M ■ Gyógyszeripar

% Szakágazaton kívüli 1 #• Vegyipar

— VDSz összesen

3. ábra. A  bruttó bér alakulása a VDSZ működési területén, ágazatok szerint, 
1997-2001 között, Ft

Forrás:KSH: Statisztikai havi közlemények 2001/12 -  Budapest 2002 
VDSZ informatikai adatai

A gáziparban a nagyarányú elbocsátások ellenére is 
visszaestek a bérek, és 2000-től már a vegyipari átlag alá 
estek (az átlag bruttó bér a gáziparban: 155 738,- Ft, a 
vegyiparban 140 152-, Ft volt 2001-ben).

A legnagyobb növekedés az alumíniumiparban tapasz
talható, ahol még 1997-ben az átlagbérek 10 000,- Ft-tal 
voltak kisebbek a vegyipari átlagnál, ma pedig már 
14 000,- Ft-tal magasabbak. Igaz, ehhez hozzájárult az, 
hogy 2 000 fővel kevesebben dolgoznak ebben a szektor
ban a négy évvel ezelőtti létszámhoz képest.

Hasonló tendencia figyelhető meg a gumiiparban is, igaz 
itt a fizikai munkavállalók jövedelme nem emelkedett olyan 
mértékben, mint a szellemi foglalkozásúak jövedelme.

A VDSZ struktúrája és nem a TEÁOR szerint vizsgáljuk 
a tagszervezeteink működési területeinek keresetalakulá
sát, mert így sokkal jobb elemzéseket tudunk elvégezni, va
lamint a bértárgyalások is a területekre specifikálódhatnak. 
Természetesen a KSH adatai a TEÁOR-rendszer alapján 
kerülnek a VDSZ adatbázisába.

ÖSSZEFOGLALÁS

Székely Tamás: Keresetek a magyar vegyiparban 2001-ben
A vegyipar területén dolgozó munkavállalók átlagkeresete maga
sabb a nemzetgazdasági átlagnál, de még mindig jóval kisebb, 
mint az Európai Unió területén működő vegyipari vállalatok át
lagbére. A vegyipar területén a szellemi munkát végző felsőfokú 
végzettségű munkavállalók bére is viszonylag alacsony a gyógy
szeripar kivételével.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 266 (2002)] 

SUMMARY

T. Székely: Wages and Saleries in the Hungarian Chemical 
Industry in 2001
Average wages in the chemical industry are higher than the 
national economy average, but much lower than in the chemical 
companies of the European Union. Salaries of white collars are 
also relatively low excepting employees of the pharmaceutical 
industry.
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Vállalkozások a vegyiparban

MOGYORÓSYNÉ HALÁSZ RÓZSA*

Bevezetés

A hazai vállalkozási szerkezet alakulása -  nemzetközi ösz- 
szehasonlításban is -  három elkülönülő periódusra tagol
ható:

-  az 1940-es évek végéig hasonló az európai piacgaz
daságokban természetes folyamatként kialakult tulaj
donosi- és méretstruktúrához, melyben a magántulaj
donnak és a kisvállalkozásoknak jelentős szerep ju
tott;

-  1950 és 1988 között az állami tulajdon és a nagyvál
lalatok a meghatározóak. A magánkisipar drasztiku
san leépül. Az időszak végén a kis- és középvállalko
zásoknál (legfeljebb 250 foglalkoztatott), illetve a 
nagyvállalkozásoknál foglalkoztatott létszám aránya 
l/3:2/3, míg az Európai Unió átlagában fordított, 
2/3:1/3;

-  1989-től napjainkig újraéled a magántulajdon, külföl
di működőtőke áramlik az országba, az állami nagy- 
vállalatok felbomlanak illetve átalakulnak, „vállalko
zási boom” alakul ki, a kis- és közép-, valamint a 
nagyvállalkozások foglalkoztatási aránya megfordul, 
és az Európai Unió átlagával válik egyezővé [1].

A részletesebb vizsgálódás a következőkben a harma
dik, legrövidebb periódusra szorítkozik. Ebben a tizenkét 
éves időszakban, és annak különösen az első három-öt évé
ben olyan forradalmi változás ment végbe a gazdaságban, 
a vállalkozások számában és szerkezetében, amit a statisz
tika csak nehezen tudott követni. A statisztikai adatgyűjté
si rendszerek és feldolgozási módszerek többszöri módo
sulását részben a gyorsan változó feltételekhez (a gazdasá
gi szereplők számához) való alkalmazkodási kényszer, 
részben az Európai Unió statisztikai módszertanához való 
közelítés tette szükségessé. Az adatok összehasonlítható
sága érdekében célszerű az elemzés során a tizenkét éves 
időszak további tagolása. Ezzel elkerülhető a módszertani 
változások jelentős részének ismertetése.

A n a g y  v á lto z á s o k  e lő t t i  u to lsó , 1 9 8 8 -a s  évb en  [2] az 
iparban 1 408 ezer fő dolgozott állami vállalatoknál és ipa
ri szövetkezeteknél, és további 70 ezer fő a magánkisipar
ban.

A vállalati koncentráció magas fokát jelzi, hogy az ipar 
1 143 állami vállalatánál foglalkoztatott 1 208 ezer fő 
mindössze 3,8%-a dolgozott maximum 300 főt foglalkoz
tató vállalatnál. 57%-a 2 000 főnél (ezen belül 10%-a 
10 000 főnél) többet foglalkoztató vállalatnál volt alkal
mazva. Az állami iparvállalatok átlagos létszáma 1 057 fő, 
az egy ipartelepre jutó létszám 230 fő volt.

* Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

Az 1 582 ipari szövetkezetnél 200 ezer fő dolgozott, a 
szövetkezetek ipartelepeinek átlaglétszáma 45 fő volt.

Az ipari tevékenység termelési értékéből az állami vál
lalatok 85%-kal, a szövetkezetek 7,3%-kal, a kisipar 
2,2%-kal, míg a többi vállalkozási csoport (vállalati, illet
ve magánszemély által alakított gazdasági munkaközös
ség, szövetkezeti szakcsoport) 5,5%-kal részesedett. 
Ez utóbbi vállalkozási csoport év végi taglétszáma 155 
ezer fő volt.

Az ipar átlagánál is nagyobb a koncentráció a vegyipar
ban: a 72 állami vállalat 98 ezer foglalkoztatottjának mind
össze 2%-a dolgozott maximum 300 főt foglalkoztató vál
lalatnál. A jelentős többség, 71% a 2 000 főnél többet fog
lalkoztató vállalatoknál állt alkalmazásban. A vállalatok 
átlagos létszáma 1 360 fő, a vállalati ipartelepeké 319 fő 
volt. A vegyipar 111 szövetkezetében 4 240 fő dolgozott, a 
szövetkezetek ipartelepeinek átlagos létszáma 40 fő volt.

A 72 vegyipari vállalat közül 17 gyógyszeripari, 14 
szerves-szervetlen vegyipari, 13 műanyag-feldolgozóipari 
profilú, a többi szakágazatban 2-7 között változott a válla
latok száma. A l i i  vegyipari szövetkezetből 83 a mű
anyag-feldolgozóiparban, 16 a szerves-szervetlen végy- 
iparban, 7 a háztartási- és kozmetikai iparban működött. 
A magán kisiparra vonatkozóan ágazati mélységű infor
máció nem áll rendelkezésre.

1988-ban a vegyipari vállalatok számának aránya az 
iparon belül 6,3%, a szövetkezeteké 7%. Az ipar bruttó ter
melésében 19,1%, a foglalkoztatott létszámban 7,7%, a 
nyereségben 25% volt a vegyipar aránya.

Ebből a relatíve kedvezőnek ítélhető pozícióból indult 
a vegyipar a nagy átalakulások évtizedébe.

Az 1988-as év a továbbiakban bázisként nem funkcio
nál, hiszen a következő évtől az állami vállalatok, szövet
kezetek helyett új társasági formák sokasága jelenik meg. 
(A korábban évente megjelenő Iparstatisztikai Évkönyvet, 
pl. az 1988-as gazdasági évet követően legközelebb 1992. 
évről adta ki a KSH az építőipar adataival kibővítve.)

„Vállalkozási boom” 1989 és 1995 között

A hazai vállalkozási szerkezet jelentős átalakulását négy 
törvény életbe lépése indította el. A gazdasági társaságok
ról szóló 1988. évi VI. törvény lehetőséget biztosított új 
társasági formák (részvénytársaságok, korlátolt felelőssé
gű társaságok) létrehozására állami, külföldi és magántő
kével, illetve ezek kombinációjával. A külföldiek magyar- 
országi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény adó- 
kedvezmények és a profit repatriálásának biztosításával 
vonzóvá tette a magyarországi beruházásokat. A gazdálko
dó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulására vo-
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Regisztrált gazdasági szervezetek száma 
1989-1995 között

I. táblázat

Gazdálkodási forma 1989 1992* 1995*
1992/89

%
1995/89

%
Vegyipar összesen 2 176 4 836 4 680 222 215
ebből:
-  jogi személyiségű gazdasági társaságok 329 1 125 1 627 342 495
-jo g i személyiség nélküli gazdasági társaságok 393 810 964 206 245
-  egyéni vállalkozások 1 454 2 901 2 089 200 144
Ipar összesen 100 345 122 158 120365 122 120
ebből:
-jo g i személyiségű gazdasági társaságok 4 090 14 393 19 963 352 488
-jo g i személyiség nélküli gazdasági társaságok 7 474 12 670 18 969 170 254
-  egyéni vállalkozások 88 781 95 095 81 433 107 92
Gazdaság összesen 359 997 746 190 1 046 539 207 291
ebből:
-  jogi személyiségű gazdasági társaságok 15 235 69 386 116 928 455 767
-  jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 24 143 165 979 138 115 687 572
-  egyéni vállalkozások 320 619 606 207 791 496 189 247

* Az 1992. január 1-től bevezetett új tevékenységi osztályozási rendszer szerint 
Forrás: [3], [4]. [5]. [6]

natkozó 1989. évi XIII. törvény megkönnyítette a vállalati 
formák közötti átalakulást. Az 1990. év elején életbelépett 
V. törvény liberalizálta az egyéni vállalkozások, a magán- 
vállalatok alapítását és működését.

Ezzel kezdetét vette a vállalkozások számának megsok
szorozódása, a vállalkozások méret szerinti szerkezetének 
teljes átalakulása (7. tá b lá za t) .

1989 decemberében, az átalakulás első évének végén az 
iparban az előző évi 1 143 állami vállalat és 1 582 szövet
kezet helyett 4 090 jogi személyiségű, és 7 474 jogi szemé
lyiség nélküli vállalkozást regisztráltak. A vegyiparban a 
72 állami vállalatot és 111 szövetkezetét 329 jogi szemé
lyiségű és 393 jogi személyiség nélküli vállalkozás váltot
ta fel. A gazdálkodó szervezetek számának növekedése a 
következő években is gyors ütemű volt.

1 9 8 9 -1 9 9 2  k ö zö tt (l. 1. tá b lá za t)  a gazdaság regisztrált 
vállalkozásainak száma több mint kétszeresére nőtt, ezt né
mileg meghaladta a vegyipari vállalkozások számának nö
vekedési üteme. Az iparban a növekedés ettől lényegesen 
elmaradt, mindössze 22%-os volt. A gazdaság egészében 
ebben a periódusban a jogi személyiség nélküli társaságok 
(közkereseti társaságok, gazdasági munkaközösségek, be
téti társaságok) száma nőtt a legdinamikusabban, összessé
gében 7-szeresére. Az iparban és a vegyiparban ezzel 
szemben a jogi személyiségű vállalkozások (részvénytár
saságok, kft.-k) száma nőtt a legnagyobb mértékben, 3,5- 
szörösre.

Az eltérések mögött a következő folyamatok hatása ér
zékelhető: a piacgazdaságra való átállást a gazdaság telje
sítményének drasztikus visszaesése kísérte. A GDP három 
év alatt 17,7%-kal esett vissza. Az ipari és a vegyipari ter
melés 1992-ben érte el a mélypontját. Az ipar termelése 
63,5%-ra (az 1975 évi szintre), a vegyiparé 69,6%-ra állt 
be 1992-ben. A foglalkoztatottak száma 1989 és 1992 kö
zött 1 millió 314 ezer fővel, kereken 30%-kal csökkent.

Az ipari létszám csökkenése 359 ezer fő, ezen belül a 
vegyiparé mindössze 13 300 fő volt [5].

A nagyvállalatok az erősödő verseny szorításában foko
zatosan „kiszervezték” a profilidegen, és a kevésbé (vagy 
nem) rentábilis tevékenységeket, melyek önálló vállalko
zásokká váltak. Ezt a folyamatot erősítette a privatizáció, a 
külföldi működő tőke gyors beáramlása. Érzékelhetővé 
vált a multinacionális vállalatok megtelepedésének hatása. 
1992-ben az ipar minden ötödik vállalkozása részben vagy 
egészben külföldi tőkével működött.

A hazai kis- és közepes vállalkozások zöme nem új tő
kebefektetés eredményeként, hanem az állami és szövetke
zeti szektor széthullásának következtében jött létre [7]. 
Ez megpecsételte többségüknek a sorsát, tőke hiányában 
ugyanis a fennmaradási lehetőségeik beszűkültek. A válla
lati centralizáció foka jelentős mértékben csökkent.

Az egyéni vállalkozások száma évente közel százezer
rel növekedett, amely a növekvő munkanélküliséggel, és a 
vállalkozási szabadság vonzerejével magyarázható. Fel
mérések szerint 1992-ben az egyéni vállalkozók 40%-a 
volt kisiparos (többségében építőipari és szállítási tevé
kenységre szakosodott), 33%-a kiskereskedő, a többi ún. 
szellemi szabadfoglalkozású. Közöttük sok volt a „takti
kai”, adócsökkentésre törekvő vállalkozó.

Az ipari vállalkozások számának mérsékelt ütemű nö
vekedését főleg az egyéni vállalkozások mindössze 7%-os 
növekedése indokolja.

Az ipari tevékenység a számok szerint nem volt vonzó 
terület az egyéni vállalkozások számára. Érdekes azonban, 
hogy a vegyiparban a három év alatt kereken kétszeresére 
nőtt az egyéni vállalkozások száma. (Mivel az egyéni vál
lalkozók nyilvántartásának alapja a személyi jövedelemadó 
bevallás, ezekre részletesebb információval nem rendelke
zünk. Tevékenységük hozzájárulását az értékmutatókhoz a 
KSH becsléssel végzi).
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1 9 9 2 -1 9 9 5  k ö zö tt (l. 1. tá b lá za t)  a regisztrált vállalko
zások száma további 40%-kal nőtt, elérte a maximumát és 
ezzel a „vállalkozási boom” a végéhez ért. Az iparban és a 
vegyiparban összességében a vállalkozások száma ebben a 
periódusban már csökkent, de kizárólag az egyéni vállal
kozások számának jelentős visszaesése következtében. 
A jogi személyiségű, és a jogi személyiség nélküli vállal
kozások száma lassúbb ütemben tovább növekedett.

A vállalkozások nagyság szerinti megoszlása a követ
kezők szerint alakult 1995-ben [6]:

Megnevezés
11 főnél 
kisebb

11-50 fo 51-300 fő
300 fő 
felett

Gazdaság 96,9% 2,5% 0,5% 0,1%
Ipar 91,9% 5,7% 1,8% 0,6%
Vegyipar 84,9% 10,7% 3,6% 0,8%

1993-tól a gazdaság növekedni kezdett, a foglalkozta
tottak számának csökkenése mérséklődött. Az ipar dinami
kája az 1992. évi mélypont után folyamatosan meghaladta 
a nemzetgazdaság fejlődési ütemét, hozzájárulása a bruttó 
hozzáadott értékhez azonban tartósan elmaradt a legmaga
sabb 1991. évi 29%-os szinttől (1995-ben 26,5%). Az ipar
ban foglalkoztatottak száma 1995-ben érte el a minimumot 
(958,1 ezer fő). A beruházások növekedése az iparban vál
tozó dinamikával 1994-ben indult meg.

A vegyipar iparon belüli súlyának folyamatos csökke
nése az 1992-es általános mélypont után kezdődött. Növe
kedési üteme folyamatosan elmaradt az iparétól, amely 
elsősorban a gépipar folyamatos „szárnyalásának” ered
ménye (évi 20%-os volumennövekedés jellemezte).

A külföldi működőtőke szerepe folyamatosan erősö
dött. 1995-ben 24 950 külföldi érdekeltségű vállalkozás 
volt, ebből 4 286 működött az iparban, 387 a vegyiparban.

A külföldi tőkével működő vállalkozások súlya az ösz- 
szes (kettős könyvvitelt vezető) vállalkozáson belül 
1995-ben a következő (%) [8].

Külföldi tőkével működő 
vállalkozások súlya 1995-ben

Gazdaság
Feldolgozó-

ipar
a vállalkozások számában 21,1 21,3
a jegyzett tőkében 47,0 72,3
a beruházásokban 61,8 82,5
a nettó árbevételben 45,0 64,3
az exportban 66,0 78,8

1995-ben a vegyiparban a külföldi érdekeltségű vállal
kozások száma 387 volt, a külföldi tőke aránya a vegyipar 
összes jegyzett tőkéjében 38,9%, a feldolgozóipar átlagá
ban ugyanez az arány 46,6% [9].

A re g is z trá lt és m ű k ö d ő  v á lla lk o zá so k  külön számbavé
tele minőségi változást jelentett a vállalkozások statisztiká
jában. A KSH 1995-ben kezdte meg a működő vállalkozá
sok felmérését, illetve folyamatos figyelését. Működőnek 
minősül az a vállalkozás, amely adóbevallást vagy statisz
tikai adatszolgáltatást teljesít, illetve a tárgyévben, vagy az 
azt megelőző évben alakult. A felmérés először az 1995. 
évre vonatkozóan készült el.

Figyelemre méltó a regisztrált és a ténylegesen működő 
vállalkozások elkülönülése. 1995. december 31-én 57,5% 
volt a működő vállalkozások aránya a regisztrált vállalko
zások számán belül, ami azt jelenti, hogy az 1 milliónál 
több vállalkozásból mindössze 606 ezer működött. Feltéte
lezve, hogy 1989-ben a vállalkozások még újonnan alapí
tónként működők voltak, az 1. tá b lá z a tb a n  bemutatott 
1989-1995 közötti közel háromszoros növekedés a műkö
dő vállalkozások alapján számolva 1,7-szeresre módosul.

A legkisebb vállalkozásoknál a regisztráltaknak alig 
több mint fele, míg a nagyvállalkozásoknál csaknem vala
mennyi regisztrált vállalkozás működött.

1995-ben a vegyiparban, feldolgozóiparban és az ipar
ban a regisztált és a működő vállalkozások száma a követ
kezők szerint alakult [9].

Megnevezés
Regisztrált Működő Arány

(%)vállalkozás

Vegyipar 4 680 3 960 84,6
Feldolgozóipar 119 529 91 603 76,6
Ipar 120 365 93 347 77,6

Az előzőekhez hasonló feltételezéssel élve (mármint 
hogy 1989-ben minden vállalkozás működött), az iparban 
1989-1995 között a regisztrált vállalkozások 20%-os növe
kedésével szemben a működő vállalkozások száma 7%-kal 
csökkent, a vegyiparban a regisztrált vállalkozások 2,15-szö- 
rös növekedése a működő vállalkozások esetében 1,8-szoros.

Az ipari vállalkozások számának stabilizációja 
1995-től napjainkig

1 9 9 5 -2 0 0 0  k ö zö tt a működő vállalkozások száma a gazda
ság egészében -  elsősorban a szolgáltatási szféra terüle
tén -  lényegesen lassúbb ütemben tovább nőtt (5 év alatt 
39,8%-kal), a vegyiparban és a feldolgozóiparban a vállal
kozások számának alakulása szempontjából ez a stabilizá
ció időszaka (l. 2. tá b lá za t).

1995-től felgyorsult az öntisztulás folyamata. A kény
szerszülte, vagy a jogszabályok kihasználására épült, gaz
dasági alap nélküli vállalkozások életképtelenné váltak, 
fenntartásuk veszteséggel járt, ezért tömegesen megszűn
tek. 1996-ban 46 ezerrel, 1997-ben 86 ezerrel csökkent a 
regisztrált egyéni vállalkozások száma. 1995 és 2000 kö
zött a működő vállalkozások aránya a regisztráltakon belül 
57,5%-ról 77,4%-ra nőtt.

1998-tól a szerkezet átalakulásának üteme a gazdasági 
szerv ezetek számát tekintve erősen lefékeződött. A feldolgo
zóiparban és a vegyiparban az egyéni vállalkozások száma 
csökkent, a társas vállalkozásoké mérsékelt ütemben nőtt.

2000-ben a vegyiparban működő 1 432 egyéni vállal
kozás közül profil szerint 1 volt a kőolaj-feldolgozás, 147 
a vegyianyag és termék gyártás, és 1 284 a gumi- és 
műanyagtermék-gyártás területéhez tartozó.

A z  1 9 9 8 -2 0 0 0 . é v e k  részletesebb értékelését több ténye
ző indokolja:

- a  legalapvetőbb, hogy a KSH 1998-tól készít vállal-
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Működő gazdasági szervezetek száma 
1995-2000 között

2. táblázat

Gazdálkodási forma 1995 1998* 2000*
1998/95

%
2000/98

%
Vegyipar összesen 3 960 4 180 4 093 105,6 97,9
ebből:
-jo g i személyiségű gazdasági társaságok 1 539 1 671 1 717 108,6 104,2
- jo g i személyiség nélküli gazdasági társaságok 919 897 920 97,6 102,6
-  egyéni vállalkozások 1 502 1 612 1 432 107,3 88,8
Ipar összesen 91 603 82 839 83 887 90,4 101,3
ebből:
- jo g i személyiségű gazdasági társaságok 18 999 22 079 22 984 116,2 104,1
- jo g i személyiség nélküli gazdasági társaságok 16 651 17 754 19 507 106,6 109,9
-  egyéni vállalkozások 55 953 43 006 41 396 76,9 96,2
Gazdaság összesen 605 794 779 4 70 847 024 128,7 108,7
ebből:
- jo g i személyiségű gazdasági társaságok 94 948 146 279 157 981 154,1 108,0
- jo g i személyiség nélküli gazdasági társaságok 93 259 174 836 201 344 187,5 115,2
-  egyéni vállalkozások 417 587 458 355 487 699 109,8 106,4

* Az 1998. január 1-töl bevezetett új tevékenységi osztályozási rendszer szerint. 
Forrás: [10]. [11], [12]. [13]. [14]. [15]

kozási méret szerinti számításokat a társas vállalko
zások adatainak a felhasználásával;
1998-ban lépett érvénybe az EU előírásainak megfe
lelő új ágazati osztályozási rendszer, az adatok ettől

az évtől összehasonlíthatók;
-  az Európai Unió országaira vonatkozóan 1998-ra áll

nak rendelkezésre összehasonlításra alkalmas ágaza
ti, vállalkozási méretre vonatkozó adatok.

3. táblázat
A társas vállalkozások* száma és méret szerinti megoszlása a vegyiparban és a feldolgozóiparban

Vállalkozás mérete 
és évszám

Kokszgyártás,
kőolaj

feldolgozás

Vegyianyag és 
termékgyártás

Gumi és
műanyagtermék

gyártás

Vegyipar Feldolgozóipar

összesen részarány, % összesen részarány, %

mikro
1998 10 473 1 095 1 578 70,0 26 097 76,3
1999 9 494 1 153 1 656 70,2 27 723 76,9
2000** 7 490 1 155 1 652 68,6 28 828 77,0
kis
1998 - 113 334 447 19,8 5 500 16,1
1999 - 116 341 457 19,4 5 616 15,6
2000** 1 125 351 477 19,8 5 842 15,6
közepes
1998 - 65 111 176 7,8 1 984 5,8
1999 1 64 121 186 7,9 2 026 5,6
2000** - 67 144 211 8,8 2 108 5,6
nagy
1998 2 29 23 54 2,4 616 1,8
1999 2 31 27 60 2,5 615 1,7
2000** 3 31 33 67 2,8 641 1,7
összesen
1998 12 680 1 563 2 255 100,0 34 197 100,0
1999 12 705 1 642 2 359 100,0 36 037 100,0
2000** 11 713 1 683 2 407*** 100,0 37419 100,0

Megjegyzés: Az Európai Unióból átvett létszámkategóriák: mikro: 10 főné! kevesebb, kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb, közepes: 50-249f ő  közötti, 
nagy: 250fő  felett
* Társasági adóbevallással rendelkező kettős és egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások 

** előzetes
*** A szerkesztőség megjegyzése: a Magyar Kémikusok Egyesületét különböző formában 32 gazdálkodó egység támogatja 

Forrás: [16]
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4. táblázat
A vegyipar társas vállalkozásainak főbb mutatói a vállalkozások mérete szerint (folyóáron) 1998-2000

Vállalkozás mérete és 
évszám

Foglalkoztatott létszám Nettó árbevétel Export árbevétel Bruttó hozzáadott érték

fő
részarány,

%
mFt

részarány,
%

mFt
részarány,

%
mFt

részarány,
%

mikro
1998 3 900 4,4 32 383 2,2 3 665 0,8 9915 2,2
1999 3 823 4,4 36 536 2,2 3 498 0,7 10317 2,1
2000* 3 947 4,7 44 318 2,0 4 305 0,6 12 285 2,3
kis
1998 9 837 11,2 64 769 4,4 11 016 2,4 15 626 3,4
1999 9 795 11,2 72 569 4,4 13 031 2,5 16916 3,5
2000* 9 857 11,7 78 947 3,5 13 562 1,8 17 165 3,3
közepes
1998 16 264 18,5 187 592 12,8 56 705 12,3 48 529 10,7
1999 16 230 18,5 205 457 12,6 69 067 13,4 53 645 11,1
2000* 18 173 21,5 247 640 11,0 94 246 12,2 61 704 12,7
nagy
1998 57 884 65,9 1 185 782 80,6 388 008 84,5 377 942 83,6
1999 57 809 65,9 1 314 556 80,7 430 288 83,4 403 514 83 3
2000* 52 561 62,2 1 870 806 83,5 662 027 85,5 435 942 82,7
Vegyipar összesen
1998 87 885 100,0 1 470 526 100,0 459 394 100,0 452 012 100,0
1999 87 657 100,0 1 629 118 100,0 515 884 100,0 484 392 100,0
2000* 84 538 100,0 2 241 711 100,0 774 140 100,0 527 096 100,0

Megjegyzés: mikro: 10 főnél kevesebb, kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb, közepes: 50-249fő  között, nagy: 250fő  felett. 
* előzetes 
Forrás: [16]

A KSH újszerű feldolgozásából [ 16] csak az egyéni vál
lalkozások hiányoznak. Az egyéni vállalkozók személyi 
jövedelem-bevallásai ugyanis nem tekinthetők olyan mi
nőségű információnak, melyek alapján vállalkozási méret 
szerinti csoportosítás elvégezhető.

A vállalkozások száma és méret szerinti megoszlása ága
zatonként a 3. tá b lá za t adatai szerint a vizsgált három évben 
viszonylag stabil. A kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás vál
lalkozásainak aránya a vegyipar vállalkozásain belül 0,5%, 
a vegyianyag- és termék gyártásé kerekítve 30%, a gumi- és 
műanyagtermék-gyártásé 69,5%. Ez utóbbin belül 61% a 
műanyagtermék-gyártás vállalkozásainak aránya.

A vegyipari vállalkozások súlya a feldolgozóiparon be
lül 6,6%-ról 6,4%-ra csökkent a vizsgált időszakban.

A méret szerinti megoszlás a vegyiparban a mikrovál- 
lalkozások feldolgozóipari átlagnál alacsonyabb, míg az 
összes többi kategóriában magasabb arányát mutatja. 
A bemutatott három év adatai szerint ez az eltérés tovább 
növekedett, a vegyiparban a mikrovállalkozások számának 
aránya csökkenő tendenciát mutat (4. tá b lá za t).

A vegyipar társas vállalkozásainak főbb mutatói szere
pelnek vállalkozási méretkategóriánként a 4. tá b lá za tb a n . 
A foglalkoztatott létszám kétharmada a vegyiparban a 250 
fő feletti nagyvállalkozásoknál dolgozik. Ez az arány for
dítottja a gazdaság egészében (és az EU gazdaságok átla
gában) kialakult aránynak.

A nagyvállalkozások súlya az értékmutatóknál is meg
határozó (80-86% közötti).

A bemutatott három évben csak kisebb elmozdulások

mkl

észlelhetők a méretkategóriák között: a közepes vállalko
zásoknál pozitív elmozdulás mutatkozik a foglalkoztatott 
létszámnál és a bruttó hozzáadott értéknél, miközben a net
tó árbevételi és az export arány csökken. A nagyvállalko
zásoknál ugyanezen mutatóknál fordított tendencia látha
tó. A mikro- és kisvállalkozások aránya csökken a nettó ár
bevételen és az exporton belül (5. tá b lá za t).

A vegyipari adatokat (4. táb lá za t) a feldolgozóipar hason
ló mutatóival (/. 5. tá b lá za t) összevetve a vállalkozások mé
retkategóriái szerint jelentős eltérések tapasztalhatók. A mik
ro- és a közepes vállalkozások súlya (az export kivételével) a 
vegyiparban csaknem minden mutatónál jóval elmarad a fel
dolgozóipari értéktől. A kisvállalkozásoknál (szintén az ex
port kivételével) ez a súlykülönbség már kisebb.

A vegyipar és a feldolgozóipar vállalkozásainak és főbb 
mutatóinak tulajdonosi szerkezetét mutatja be a 6. tá b lá 
za t. A tulajdonosi besorolás alapja a három tulajdonforma 
(állami, külföldi, hazai magán) valamelyikének abszolút 
vagy relatív többsége a vállalkozás jegyzett tőkéjén belül. 
Kivétel: állami tulajdonú a vállalkozás, ha a privatizáció
ról szóló 1997. LXXVI. törvény mellékletében a tartós ál
lami tulajdonú listán szerepel. Azonos arányok esetén a 
külföldi, illetve az állami tulajdonnak van prioritása.

A vegyipar 10 állami tulajdonúnak ítélt vállalkozása 
(1 kőolaj-feldolgozóipari, 2 vegyianyag- és termékgyártá
si, 2 gumiipari és 5 műanyag-feldolgozóipari) meghatáro
zó súlyt képvisel a feldolgozóipar értékmutatóiban. Az ál
lami tulajdonú vállalkozások súlya az exportban és a brut
tó hozzáadott értékben a nettó árbevételi arányhoz
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5. táblázat
A feldolgozóipar társas vállalkozásainak fóTtb mutatói a vállalkozások mérete szerint 2000*-ben (folyóáron)

Vállalkozás mérete
Foglalkoztatott létszám Nettó árbevétel Export árbevétel Bruttó hozzáadott érték

fó
részarány,

%
mFt

részarány,
%

mFt
részarány,

%
mFt

részarány,
%

mikro 60 721 7,5 526 453 4,4 42 344 0,7 141 908 5,6
kis 122 896 15,1 768 103 6,5 120 171 2,0 184 170 7,2
közepes 205 008 25,2 1 796 735 15,1 585 611 9,9 462 386 18,2
nagy 423 492 52,2 8 773 422 74,0 5 182 703 87,4 1 754 428 69,0
Feldolgozóipar összesen 812 117 100,0 11 864 713 100,0 5 930 829 100,0 2 542 892 100,0

Megjegyzés: mikro: 10 főnél kevesebb, kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb, közepes: 50-249fő  közötti, nagy: 250fő fe lett 
* előzetes 
Forrás: [16]

viszonyítva alacsony (egyértelműen a MÓL Rt. jelentős 
súlya miatt). A vegyipar külföldi (többségi) tulajdonú vál
lalkozás-csoportjában a nettó árbevételhez viszonyítva jó
val kedvezőbb a bruttó hozzáadott érték és az export arány, 
mint a feldolgozóipar külföldi vállalkozásainál.

Az 1 főre jutó bruttó hozzáadott érték alakulása a követ
kező (millió Ft/fő).

Megnevezés Vegyipar
Feldolgozó-

ipar
állami vállalkozások 12,9 5,0
külföldi vállalkozások 6,7 4,5
hazai magánvállalkozások 3,4 2,0

A vegyipari vállalkozások valamennyi tulajdoncsoport
jánál lényegesen magasabb az egy főre jutó bruttó hozzá
adott érték, mint a feldolgozóiparban.

2000-ben, a szervezeti átalakulás stabilizálódása után a 
vegyipari vállalkozások aránya az iparon belül mindössze 
4,8%, az ipar termelési értékében a vegyipar aránya 
15,2%, a foglalkoztatott létszámban 9,4%, a bruttó hozzá
adott értékben 16,2%.

A vegyipari vállalkozások számának alakulását nagy
mértékben befolyásolta a szerkezet jelentős mértékű átala
kulása. A vegyipart alkotó három ágazat a vállalkozási mé
ret szempontjából jelentősen különbözik egymástól. 
A kőolaj-feldolgozóipar rendkívül koncentrált, a vegyi 
anyag és termékgyártás heterogén, ennek ellenére az ága
zat értékmutatóiban a nagyvállalati részarány 80%-nál ma
gasabb, a gumi- és műanyagtermék-gyártásnál a kis- és kö
zépvállalati méret a jellemző, melynek súlya az ágazat ér
tékmutatóiban 60% körüli.

1992-ben, a vegyipari (és ipari) teljesítmény mélypont
ján a vegyipar termelési szerkezetében a kőolaj-feldolgozói-

6. táblázat
A vegyipar és a feldolgozóipar vállalkozásainak és fóTtb mutatóinak tulajdonosi megoszlása 2000*-ben (%)

Tulajdonforma
Vállalkozások Foglalkoztatott

létszám
Nettó árbevétel Export

Bruttó hozzá
adott értékszáma arányszám, %

Vegyipar
állami 10 0,4 14,7 41,6 20,4 30,5
külföldi 363 15,1 44,5 35,6 55,6 47,4
hazai magán 2 034 84,5 40,8 22,8 24,0 22,1
Összesen 2 407 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Feldolgozóipar
állami 143 0,4 5,2 9,6 3,8 8,3
külföldi 3 552 9,5 39,7 60,0 81,7 56,7
hazai magán 33 724 90,1 55,1 30,4 14,5 35,0
Összesen 37 419 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vegyipar aránya 
a feldolgozóiparon belül
állami 7,0 29,7 82,2 70,9 75,9
külföldi 10,2 11,6 11,2 8,9 17,4
hazai magán 6,0 7,7 14,2 21,5 13,1
Összesen 6,4 10,4 18,9 13,1 20,7

Megjegyzés: állami: a vállalkozás jegyzett tőkéjében az állami részesedés aránya meghaladja a külföldi és a magántulajdon arányát, vagy a tartós 
állami tulajdonú listán szerepel: külföldi: a vállalkozás jegyzett tőkéjében a külföldi részesedés aránya meghaladja az 50%-ot, v. 
relatív többsége van: hazai magán: az összes többi. Azonos arányok esetében: a külföldi -  hazai magán és a külföldi- állami 
egyezőségnél külföldi, hazai magán -  állami egyezőségnél állami besorolás érvényesül.
* előzetes 
Forrás: [16]
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pár 44,4%-os, a vegyi anyag- és termékgyártás 45,2%-os, a 
gumi- és műanyagtermék-gyártás mindössze 10,4%-os 
súllyal részesedett. Ezek az arányok 2000-ben sorrendben a 
következők: 37,1%, 42,9%, 20,0%. A vegyipari vállalkozá
sok számának 1989 és 2000 között 1,9-szeresére való növe
kedése a gazdasági környezet változásán túl a vegyipar szer
kezetének jelentős átalakulásával, a gumi- és műanyagter
mék-gyártás térnyerésével magyarázható.

Néhány nemzetközi összevetés

1998-ban az átlagos vállalatnagyság az EU feldolgozóipa
rában 14 fő volt, a kőolaj-feldolgozóiparban 71 fő, a ve
gyianyag- és vegyitermék gyártásban 50 fő, a gumi- és 
műanyagtermék-gyártásban 22 fő. Az Unió országaiban a 
vegyipari ágazatok domináns vállalkozási nagyságkate
góriái a következők: a kőolaj-feldolgozóiparban és a ve
gyi anyag- és termékgyártásban a nagy, a gumi és a 
műanyag termék gyártása területén a kis- és középvállal
kozások [17].

Összehasonlítható adatként a hazai átlagos vállalat- 
nagyság 1998-ban a feldolgozóiparban 12 fő.

A vegyipari ágazatok átlagos vállalkozási nagysága ha
zai viszonylatban csak közelítéssel határozható meg. Azzal 
a feltételezéssel élve, hogy valamennyi egyéni vállalkozás 
létszáma egy fő, a kőolaj-feldolgozóipar átlagos vállalat- 
nagysága 1 160 fő, a vegyi anyag- és termékgyártásé 49 fő, 
a gumi- és műanyagtermék-gyártásé 12 fő. Az EU orszá
gok átlagához viszonyítva markáns eltérés pozitív irány
ban a kőolaj-feldolgozóiparban, negatív irányban a gumi- 
és műanyagtermék-gyártás területén mutatkozik, a vegyi
anyag- és termékgyártásnál közel egyeznek az adatok.

1998-ban a magyar gazdaságban az átlagos vállalat- 
nagyság 3,6 fő, az EU országok átlagában 5,8 fő [1].

Középvállalkozásaink átlagos nagysága kevéssel na
gyobb az EU átlagnál, a nagyvállalkozásoké kisebb. Jelen
tősebb különbség a mikrovállalkozásoknál van, ami az al
kalmazott nélküli, 0 fős vállalkozások magas arányából 
adódik.

A működő vállalkozások nagyságkategóriák szerinti 
megoszlása 1998-ban a következő (%).

Megnevezés
mikro (0-9 

fő)

egyéb 
kisvállalk. 

(101-49 fő)

közép
(50-249

fö)

nagy 
(250 fó 
felett)

a gazdaság egészében 96,2 3,1 0,6 0,1
EU átlag [17] 93,0 5,9 0,9 0,2

bányászat, energetika 78,3 14,1 6,2 1,4
feldolgozóipar 88,3 8,5 2,5 0,7
vegyipar 80,3 12,5 5,5 1,7

Az EU országok átlagához viszonyítva magas a hazai 
mikrovállalkozások aránya (de nem példa nélküli, például 
Belgiumban 96,5%). Az összes többi méretkategóriában 
kisebb a hazai arány.

A foglalkoztatott létszám megoszlása a vállalkozások 
létszámkategóriái szerint 1998-ban a következő (%).

Megnevezés EU átlag
magyar

gazdaság
mikrovállalkozások 34 36
egyéb kisvállalkozások 19 14
középvállalkozások 13 17
kis- és középvállalkozások 

összesen (0-249 fő) 66 67
nagyvállalkozások 34 33

A hazai foglalkoztatott létszám 2/3-a az EU országok 
átlagához hasonlóan a kis- és középvállalkozásoknál, 1/3-a 
a nagyvállalkozásoknál dolgozik.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Mogyorósyné Halász Rózsa: V á lla lk o z á s o k  a  v e g y ip a r b a n  
A vegyipari vállalkozások számát és szerkezetét az egész gazda
ság, az ipar és a feldolgozóipar környezetében vizsgáló közle
mény a vállalkozásokra vonatkozó információkat -  az adatok 
összehasonlíthatóságának korlátái között -  számos összefüggés
ben vizsgálja, így a vállalkozási formák, méretkategóriák, tulaj
donformák, ágazatok, foglalkoztatási arányok, ezen belül főbb 
értékmutatók szerint. Bemutatja a vállalkozásokkal kapcsolatos 
vegyipari sajátosságokat, amelyek irányultságukat illetően ha
sonlóak az EU országokban tapasztaltakhoz.
[Magy. Kém. Lapja, 57, 268 (2002)]

SUMMARY

R., Mogyorosy-Halasz: Enterprises in the Chemical Industry 
The article reviews quantity and structure of the Hungarian 
chemical enterprises in the framework of the total Hungarian 
economy, industry and processing industry in relation to the 
forms, sizes, and ownwerships of the enterprises, to the subsec
tors and employment ratios (and main index numbers). It shows 
features o f the Hungarian chemical enterprises which are similar 
to the European Union's ones.
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Kémiai kutatás, fejlesztés 2000-ben

Legfrissebb adatok szakmánk innovációs kapacitásáról

SZEKERES GÁBOR*

Bevezetés

A címben megjelölt témakör egyetlen forrása a Központi 
Statisztikai Hivatal évente megjelenő „Kutatás és fejlesztés” 
című sorozata, ami rendszeres és kiterjedt tájékoztatást ad a 
teljes körű hazai kutatás és fejlesztés legfontosabb adatairól
[1,2,3]. Közleményünkhöz ennek a kiadványsorozatnak 
adatait vettük alapul és célunk az, hogy mind a kémia terü
letén folyó tudományos, mind a vegyipari kutatás helyzeté
ről lehetőleg dinamikus képet mutassunk be az olvasóknak.

Szükség lenne a témakör módszertani elhatárolására, 
de helyhiány miatt [l]-re hivatkozunk, amiből terjedelmi 
okokból egyetlen definíciót, szabályt sem tudtunk átvenni. 
Pedig erre nagy szükség lenne, épp ezen a nehezen követ
hető, nehezen körülhatárolható és nehezen dokumentálha
tó területen. Sajnos ez az, ami sokkal több módszertani bi
zonytalanságot rejt magában, mint az iparra, a termelésre, 
a makrogazdaságra vonatkozó és mindenki által vizsgált és 
bírált adatok. Mindehhez járul a statisztikai rendszerben 
bekövetkező változás, a statisztikai kör és néha egy-egy 
adat tartalmának meglehetősen gyakori változása. Ezért a 
tisztelt olvasóinkat óvatosságra intjük.

Rövid nemzetgazdasági áttekintés

A kutatás, fejlesztés a tervgazdálkodásban bizonyos szem
pontból státusszimbólumnak számított, ezért az túlmérete
zett volt [4]. A fentiek következtében a rendszerváltás után a 
piacgazdálkodásra való áttérés nagy megrázkódtatással járt 
ezen a területen, amit a drasztikus volumencsökkentés feje
zett ki legjobban. Lecsökkent a kutatóhelyek száma, a kuta
tásra fordítható pénzösszeg, a kutatóhelyen dolgozók létszá
ma, ami az 1. tá b lá za tb ó l nyomon követhető. A 90-es évek 
elején jelentkező mélypontról a múlt század utolsó dekádjá- 
nak közepén mérsékelt fejlődés következett be, ami szintén 
az 1. tá b lá za tb ó l ítélhető meg. 2000-ben Magyarországon 
már 2 020 kutató-fejlesztő helyen 23 534 fő foglalkozott ku
tatással, és 58,5%-ról 61,5%-ra nőtt ezen belül a kutatók ará

nya. Az összes foglalkoztatotton belül hosszú idő óta ekkor 
nőtt jelentősebben a kutatást, fejlesztést végzők aránya, ami 
meghaladta a 0,6%-ot. A GDP-ből kutatás-fejlesztésre for
dított pénzösszeg először csökkenő, majd szintén növekvő 
tendenciájú: 2000-re meghaladta a 0,8%-ot. A K+F ráfordí
tás (költség + beruházás) folyó áron az 1995 évi 42,3 milli
árd Ft-ról 2000-re 105,4 milliárd Ft-ra nőtt. A korábban vi
rágzó kutató, fejlesztő ipar tehát volumenében minden bi
zonnyal ismét fellendült Magyarországon.

A kémiai é s  vegyipari kutatóhálózat 
mennyiségi adatai

K u ta tó h e ly e k  szá m a , lé tszá m a d a to k

2000-ben kémiai és vegyipari kutatással 198 kutatóhelyen 
5 313-an foglalkoztak (2. tá b lá za t) . A [4] irodalmi hivat
kozás szerint a tervgazdálkodásban a kémia területén az 
ipari kutatóhálózat erősen túlméretezett volt, ami nem volt 
elmondható a tudományos kutatásról. Jelenleg a fenti ada
tok alapján a két fő terület együttvéve még mindig enyhén 
túlsúlyosnak ítélhető, bár örvendetes a tudományos kutatás 
volumenének az ipari kutatást meghaladó növekedése. 
A gazdasági rendszerváltás alapos szelekciót és volumen
csökkentést eredményezett: kutatóhelyek szűntek meg, 
csökkent az anyagi és a személyi erőforrás (3., 4. tá b lá za t) . 
A múlt század utolsó dekádjának végére azonban bizonyos 
mértékű fellendülés jelentkezett ezen a területen is, amely
nek eredményeként a táblázatokból megitélhetően a kémia 
területén is fejlődött a kutató-fejlesztő tevékenység.

Az említett túlméretezettség abban is jelentkezik, hogy az 
ipari kutatóhelyeken dolgozók létszáma a vegyiparban fog
lalkoztatottaknak még mindig 6,7%-a. A témánál figyelemre 
méltó adat a kutatók viszonylag magas, 50%-os részaránya 
az összes foglalkoztatotton belül, ami 1:1-hez kutatói segéd
személy arányt jelent. Ez az adat a technika jelenlegi állása 
mellett korszerűtlennek, egészségtelennek ítélhető, mivel a 
korszerű eszközök használata a magasabb képzettségűek 
(kutatók) nagyobb részarányát igényelné (vagy talán korsze-

1. táblázat
A kutató-fejlesztő helyek fontosabb adatai Magyarországon 1990,1995 és 2000-ben [1,2,3]

Megnevezés 1990 1995 2000

Kutató és fejlesztő helyek száma 1 256 1 442 2 020
A kutató és fejlesztő helyeken dolgozók létszáma 
(teljes munkaidejű dolgozókra átszámítva) 36 384 19 585 23 534
Ebből kutató-fejlesztő intézetben 14 525 - 8 204

felsőoktatási kutatóhelyen 8 843 - 8 859
vállalkozói kutató-fejlesztő helyen 13014 - 6 471

A kutató, fejlesztő helyek ráfordításai 
folyó áron, MrdFt 33,7 42,3 105,4
A K+F ráfordítások a GDP %-ában 1,61 0,75 0,82
A létszám az összes foglalkoztatott %-ában 0,81 0,54 0,61

*1113 Budapest, Tas vezér u. 20.

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 7. SZÁM 275



2. táblázat
Kémiai és vegyipari kutatóhelyek fontosabb adatai Magyarországon 1990, 1995, és 2000-ben*

Megnevezés 1990 1995 2000

Kutatóhelyek száma 93 141 198
ebből kutató-fejlesztő intézet 8 3 1
felsőoktatási kutatóhely 59 86 68
vállalkozási kutató, fejlesztő hely + egyéb 26 52 129

Kutató és fejlesztő helyeken dolgozók 
létszáma (teljes munkaidejű dolgozókra 
átszámítva)

7 203 3 861 5 313

A kutatóhelyek ráfordításai folyó áron, 
millió Ft 6 113 12 973 10 551

* Az adatok az alábbi tudományterületek, ill. ipari ágazatok adatainak összességét tartalmazza [1], [2] és [3] alapján: kémia, vegyészmérnöki 
tudomány, gyógyszerésztudomány, vegyipari alapanyaggyártás és vegyi anyagok gyártása, gumi- és műanyag-feldolgozó ipar.

3. táblázat
Kémiai és vegyipari kutatóhelyek száma 2000-ben

Terület Összes
Kuta
tóin
tézet

Vállal
kozási
kutató

hely

Felső-
oktatási
kutató
hely

Vegyi alapanyagok gyártása 42 - 42 -

Gumi- és műanyagtermékek 
gyártása 7 7
Kémiatudomány 51 1 - 50
Vegyészmérnöki tudomány 71 67 4
Gyógyszerésztudomány 27 - 13 14
Összesen 198 1 129 68

4. táblázat
A kémiai tudományos és a vegyipari kutatással 

foglalkozó kutató-fejlesztő'helyek teljes munkaidejű 
foglalkoztatottakra átszámított létszáma 2000-ben

Terület Összes
Ebből
kutató

Vegyi alapanyagok gyártása 1 821 871
Gumi- és műanyagtermékek gyártása 79 55
Kémia 861 479
Vegyészmérnöki tudományok 2 043 1 000
Gyógyszerészeti tudományok 503 223
Összesen 5 307 2 628

5. táblázat
A kémiatudománnyal és vegyipari kutatással 
foglalkozó kutató-fejlesztő helyek ráfordításai 

2000-ben millió Ft-ban

Terület Ráfordí
tások

Ebből
beruhá

zás

Vegyi alapanyagok gyártása 15 960 3 862
Gumi- és műanyagipari termékek gyártása 642 0
Kémiatudomány 3 514 386
Vegyészmérnöki tudomány 17 534 1 074
Gyógyszerésztudomány 2 901 235
Összesen 40 551 5 557

rűtlen eszközállományt takar?). A sokat emlegetett túlmére- 
tezettség kitűnik a többi ágazattal és a feldolgozóipar egészé
vel való összehasonlításból is. Az említett statisztikai forrá
sok szerint például a konkurrens gépipar területén az ipari és 
a tudományos (gépészeti tudományok) kutatási helyein fog
lalkoztatottak száma, mindössze 3 532 fő volt, míg az építő
iparban mindössze 828 fő foglalkozott kutatással. Egyértel
műen megállapítható, hogy a vegyipar kutatási pozíciója 
kedvező a feldolgozóiparon belül. A vegyipar részaránya a 
feldolgozóiparon belül 2000-ben árbevétel szerint 16,7%, 
kutatóhelyek száma szerint 17,8%, és a kutatóhelyeken dol
gozók létszáma szerint 45,3%, a kutatóhelyek ráfordításai 
szerint 51,1%. Tehát a feldolgozóipar kutatási, fejlesztési 
tevékenységének fele a vegyipari ágazat területén működik.

R á fo rd ítá so k  (fo lyó  k ö ltsé g  + b eru h á zá s)

Az J. tá b lá za t adatai szerint 2000-ben a kémiai és vegy
ipari kutató, fejlesztő helyek összes ráfordítása 10 554 millió 
Ft volt, amiből 5 557 millió Ft-ot tett ki a beruházás. Ez utób
bi számot meglehetősen alacsonynak értékeljük, a kutatóhá
lózat felszereltségének átlag alatti színvonalát tekintve. 
Ez volt ugyanis az egyik fő oka a nagyra méretezett vegyipa
ri kutatóhálózat alacsony színvonalú versenyképességének 
[2]. Lényegesen kisebb volt a nagy rivális, a gépiparhoz tar
tozó kutató és fejlesztőhelyek ráfordítása: 6 971 millió Ft. 
Megint fölvetődik a kérdés, ez a ráfordítás sok-e vagy kevés? 
Ha a tárgyévi árbevételhez viszonyitjuk, semmiképpen sem 
lehet soknak minősíteni az 1,16%-os értéket (sajnos a GDP- 
re vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre).

T ém a vá la sztá s

A kutató és fejlesztő tevékenységre vonatkozó mennyiségi 
adatok közt szerepel még a kutatóhelyeken művelt témák 
száma is, amely szintén az intézmények vagy a teljes tevé
kenység volumenének, súlyának bemutatására szolgál. 
A kémiai és vegyipari tudományos és ipari kutatóhelyek er
re vonatkozó adatait a 6. tá b lá za t mutatja be. Lehet, hogy a 
téma fogalmának helytelen értelmezése (egy téma = egy 
mérés?), lehet, hogy helytelen kutatási stratégia következ
tében ezek a számok szakterületünkre irreálisan magas ér
téket mutatnak. Ez különösen az 6. tá b lá za tb ó l utolsó osz
lopából szembetűnő, ami szerint az egy kutatóra jutó kuta
tó, fejlesztő téma 1 vagy ennél magasabb érték. Tehát egy 
kutató több mint egy témával is foglalkozik. Ez egy mérés-
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6. táblázat
Kémiai és vegyipari kutatási témák száma a kutató fejlesztő' intézményekben

Terület Összes Alap Alkalmazott Fejlesztési
1 kutatóra eső 

téma
Kémiatudomány 1 234 597 535 102 2,57
Vegyészmérnöki tudomány 2 652 33 285 2 334 1,0
Gyógyszerésztudomány 257 77 79 101 1,15
Gépészeti tudományok 983 81 168 734 0,83
Biológiai tudományok 699 552 110 37 -

Vegyipari alapanyagok 2 182 3 201 1 978 2,18
Gumi- és műanyagtermékek 143 6 5 132 2,6
Gépek, berendezések gyártása 330 13 10 307 5,0

re magas érték, érdemi fejlesztő, kutató munkára viszont 
nagyon kevés.

A 6. tá b lá za tn a k  más tanulsága is van. Érthetetlennek 
tűnik ugyanis a kémiatudományon belül az alkalmazott 
fejlesztési kutatás viszonylag magas részaránya.

A kutatás é s  fejlesztés néhány minőségi adata

A kutatásszervezők és a kutatási statisztika többféle muta
tóval mérik a kutatási, fejlesztési munka hatékonyságát.
[1] alapján a 2000 évre vonatkozó adatokat néhány feldol
gozóipari gyártási ág adatával kiegészítve a 7. tá b lá za tb a n  
foglaltuk össze.

E red m én yesen  b e fe je ze tt ku ta tási, 
f e j le s z té s i  f e la d a to k  szá m a

A vegyipari gyártási ágak 871 összesített adata a tárgyév
ben eredményesen befejezett 8 112 témával szembeállítva 
gyengén közepes eredményt, 10,7%-ot mutat. A gépipar

ban ez az adat még rosszabb, 3,8%. De vajon mi számít 
eredményesen befejezett kutatásnak? Félünk, hogy ide szá
mítják a témáról megjelent közleményt és nem a tudomá
nyos vagy kutatási eredmény felhasználásával megjelent új 
technológiát vagy gyártmányt. Nem kell magyarázni, hogy 
ez két teljesen különböző súlycsoport. Nem túlzottan rossz 
a gyártásban alkalmazott vegyipari témának közel 10%-os 
részaránya sem, kérdés ezek gazdaságossága és élettarta
ma. A rendszerváltás utáni helyzetben ugyanis [4] szerint 
nagyon gyakori volt az a jelenség, hogy a korábban realizált 
kutatási eredmények gazdaságtalannak mutatkoztak, és 
ezért alkalmazásukat megszüntették. Elszomorító viszont 
az összes kutatási témára való vetítés: eszerint 2000-ben a 
vegyipari gyártási ágakban művelt 2 325 témából 206-ot al
kalmaztak a gyakorlatban, ami 8,9%.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a gépiparral való összeha
sonlítást. Egy másik közlemény [7] szerint a gépipari ter
melés hatékonysága rohamosan nő és a gyártási ág 
2000-ben ebben a tekintetben is megelőzte a vegyipart. 
Ugyanakkor jelen közleményünk adatai szerint az ágazat

7. táblázat
A kutatás eredményességének néhány mutatója az ipari kutatásban 2000-ben

Terület

Eredményesen 
befejezett kutatási 
témák, fejlesztési 
feladatok száma

Gyakorlatban
alkalmazva

Bejelentett találmányok száma Megadott szabadalmak száma

belföldön külföldön belföldön külföldön

Vegyi alapanyagok és termékek gyártása 650 494 25 62 - -

Gumi- és műanyagtermékek gyártása 73 33 - - - -

Gépek, berendezések gyártása 148 104 3 2 - -

Villamos gépek és készülékek 167 135 I 17 4 5
Híradástechnikai termékek gyártása 36 24 - - 9 -

Oktatás 3 222 1 632 53 32 47 16
Mindösszesen 8 112 4 422 169 161 134 113

8. táblázat
Tudományos fokozattal rendelkezők száma és aránya a kutató-fejlesztő a kémiai 

és néhány más tudományágban [1]

Terület Akadémiai rendes 
és levelező tag

Tudomány
doktora

Tudomány
kandidátusa

Akadémiai tagok és 
fokozattal rendelkezők a 
tudományos kutatók a 

fejlesztők %-ában

Kémiai 22 152 345 66,4
Vegyészmérnöki tudomány 1 18 137 13,5
Gyógyszerésztudományok 2 29 71 32,6
Gépészeti tudományok 6 37 163 17,5
Mindösszesen 287 1 616 7 037 32,3
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kutatóhálózatának volumenadatai messze elmaradnak a 
vegyiparétól, tehát a gépipar innovációs kapacitása lénye
gesen kisebb. Lehet, hogy emögött az áll, hogy a gépipar
ban megvalósult nagyarányú fejlesztés nem hazai, hanem 
import technológián alapul. Ha ez bizonyossá válik, úgy 
tűnik, hogy a ,, h a j ó zn i k e l l ’’ kutatási kényszer a vegyipar
ban túl drága és kevésbé hatékony.

A témával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az okta
tási tevékenység területén megvalósuló kutatás kiugróan 
magas adataira, amelyek helyes kutatási-oktatáspolitikai 
stratégia eredményes megvalósulását igazolják.

B e je le n te tt é s  m e g a d o tt  ta lá lm á n yo k  szá m a

Az adatokat szintén a 7. tá b lá z a t tartalmazza, bár sajnos 
meglehetősen foghíjasán, ami nagyon megnehezíti a korrekt 
értékelést. A vegyiparban bejelentett belföldi és külföldi sza
badalmak száma a többi gyártási ághoz viszonyítva legalább
is relatíve magas érték (pl. a gépiparhoz viszonyítva), de több 
okból kifolyólag a további elemzést nem tartjuk célszerűnek.

Iro d a lm i te v é k e n y sé g

A statisztikai adatok külön értékelik a magyar és külön az 
idegen nyelvű publikációkra vonatkozó adatokat és ez alap
ján próbálják megítélni a kutatóhelyek munkájának haté
konyságát. Véleményem szerint ez felemás értékelési mód. 
Egyértelműen el lehet fogadni értékmérőnek a neves és kis
számú külföldi vezető folyóiratokban megjelent publikáci
ók számát, de nem mondható ugyanez el a magyar nyelvű 
hazai közlésekről. Ezeknek ugyanis nem sok az értékmérő 
jellege. A kémiai és a vegyészmérnöki tudomány területéről 
2000-ben összesen 26 könyv, 329 magyar nyelvű folyóirat
közlés, 42 idegen nyelvű könyv és 1 125 külföldi folyóirat
közlemény jelent meg. Ez utóbbit irreálisan magas értéknek 
tartjuk, bár nem az első a hazai tudományágak sorrendjében, 
a fizika tudomány megelőzi szakterületünket. Nagyon kí
váncsiak lennénk arra, hol jelent meg a 227 magyar nyelvű 
kémiai tárgyú folyóirat-közlemény, ami messze meghaladja 
a hazai szakfolyóiratok befogadóképességét. A Magyar Ké
mikusok Lapja például évente 50-60 szakközleménynél töb
bet nem tud megjelentetni terjedelmi hiányok miatt, és nem 
vállalja a tudományos kutatás terén pedig gyakori erősen 
specifikus témákról készült kutatási j elentések közlését sem. 
Az ipari kutatóhelyek adatait sajnos a rendelkezésre álló sta
tisztikai források nem tartalmazzák.

Szakemberellátottság, tudományos minősítettek száma

Sajnos az alapul vett statisztikai források nagyon mosto
hán bánnak szakmánkkal, mivel csak összefoglaló adatok
ra korlátozódnak és nem tartalmaznak szakmai részadato
kat [5,6]. Arra a kérdésre, hogy hány felsőfokú és középfo
kú képzettségű vegyész dolgozik a nemzetgazdaságban, 
sehonnan sem sikerült adatot beszerezni. Bíztató, hogy a 
2000-es népszámláláskor összegyűjtötték ezt az adatot, de 
feldolgozásuk még várat magára. Ennek következtében a 
tudományos és ipari kutatás, de a fejlesztő munka egyéb 
területén és általában szakmánk területén dolgozók létszá
mát, szakmánk szakember ellátottságát csak közvetve tud
juk megbecsülni az Oktatási Minisztérium által rendelke
zésre bocsátott és a képzésre vonatkozó adatokból.

Ezen adatok szerint 2000-ben Magyarországon szak-

mánk területéről a tanintézetek az alábbi egyetemi és főis-
kólái szintű oklevelet adtak ki

Kémia szakos tanár 188
Oki. kémia szakos tanár 183
Oki. vegyész 
Oki. vegyészmérnök

154
293
818

Tehát éves szinten mintegy 800 fő kap szakmai közös
ségünkben részvételre jogosító diplomát (nem is beszélve a 
szakközépiskolai végzettekről és a technikusokról). Ha eh-
hez hozzáhasonlitjuk a Magyar Kémikusok Egyesületének 
fizető taglétszámát (1 800 fő), könnyű kiérezni az üzenetet.

A hivatalos kutatási statisztika [1] a tudományos minő
sítettséggel rendelkezőkre részletes, bő adatokat tartalmaz. 
Ezt közöljük a 8. tá b lá za tb a n . Az adatokból kimagaslik 
szakmánk mind az abszolút, mind a relatív mutatók tekin
tetében. A közölt adatok talán egyetlen szépséghibája, 
hogy a vegyészmérnöki tudomány területén működők szá
ma meglehetősen alacsony (egyetlen akadémikusunk mű
ködik a vegyészmérnöki tudomány területén). Ezt a hiá
nyosságot kárpótolja a szakmánk területén működő tudo
mányos fokozattal rendelkezők nagy száma, ami 
létszámában messze megelőzi a gépipart, illetve a gépésze
ti tudományokat és megközelíti az összesített adat 10%-át. 
Nem is beszélve arról, hogy a minősített kutatók 66,4%-os 
részaránya kiugróan magas érték.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szekeres Gábor: Kémiai kutatás, fejlesztés 2000-ben.
Legfrisebb adatok szakmánk innovációs kapacitásáról 
A közlemény összefoglalóan elemzi a hazai kémiai és vegyipari ku
tatás potenciálját és innovációs kapacitását meghatározó legfonto
sabb adatokat (kutatóhelyek száma, kutatóhelyeken dolgozó létszá
ma, kutatóhelyek ráfordításai, kutatóhelyek munkájának hatékony
sága). Megállapítja, hogy a kémiai és a vegyipari kutatás 
kismértékben még mindig túlméretezett, de hatékonyságában és vo
lumenében megelőzi az egyéb tudományágakat és gyártási ágakat. 
Taglalja és bírálja a kutatási eredményeket bemutató módszereket.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 275 (2002)]

SUMMARY

G. Szekeres: Chemical Research and Development in 2000.
The Newest Figures on the Innovation Capacity 
The article provides an analysis of the key figures (number of 
research sites, staff, research expenses, efficiency of research) of the 
Hungarian chemical and chemical industrial research potential and 
innovation capacity. It points out that the chemical and chemical 
industrial research is still a little oversized, but according to efficien
cy and volume figures it precedes the other sectors of science and 
industry. The article discusses methods assessing research results.
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Molnár Árpád 
Corvin-ösztöndí]as

Az idén 75 éves Oláh György professzor, a 
Corvin-lánc kitüntetettje javaslatára Mol
nár Árpád professzor, a Szegedi Egyetem 
Szerves Kémiai Tanszékének vezetője, a 
Kémiai Tanszékcsoport vezetője nyerte el a 
három éves ösztöndíjat. Gratulálunk és a 
következőkben ismertetjük Molnár pro
fesszor eddigi szakmai pályafutását és ku
tatási területeit.

Molnár Árpád 1965-ben szerzett ve
gyész diplomát az akkori József Attila Tu
dományegyetemen, és ettől az időtől dolgo
zik a Szerves Kémiai Tanszéken, 1991-től 
egyetemi tanári beosztásban. Kutatási terü
lete a szerves katalízis, ezen belül egyrészt 
a heterogén fémkatalízis, másrészt elektro- 
fil katalízis.

Kutatómunkájában először 1,3-amino- 
alkoholok kvatemer sóinak bomlásával 
foglalkozott. Ezekből, elsősorban az átala
kulások kinetikájára, valamint a szerke- 
zet-reakcióirányok összefüggéseire vonat
kozó eredményekből készült disszertáció
val szerzett egyetemi doktori címet 
1968-ban.

Kutatásaiban ezután a későbbi időszak 
szempontjából is meghatározó jelentőségű 
változás történt azzal, hogy Bartók Mihály 
témavezetése mellett a heterogén katalízis 
felé fordult. A kezdeti időkben elsősorban 
oxigéntartalmú szerves vegyületek főleg 
rézkatalizátorok segítségével kiváltható re
akcióit tanulmányozta, különös tekintettel a 
reakciók mechanizmusára, valamint a fo
lyamatok sztereokémiájára vonatkozó is
meretek megszerzése céljából. Ezeket az 
eredményeket foglalta össze „Diolok réz
katalizátorokon végbemenő átalakulásai
nak sztereokémiája és mechanizmusa” c. 
kandidátusi értekezésében (1979). Később 
a vizsgált molekulák köre kibővült nitro
gén- és szilíciumtartalmú vegyületekkel is. 
Ezeknek a szerves vegyületeknek fémkata
lizátorokkal kiváltható reakcióit korábban 
többnyire nem tanulmányozták, úgyhogy 
az eredmények jelentős új megállapítások 
és következtetések levonását jelentették. 
Elsőként írt le például több, réz hatására le
játszódó átalakulást, így 1,2-dimetil-szi- 
laciklopentánok konfigurációs izomerizá- 
cióját, hidroszilánok H-D cserereakcióját, 
bizonyos szerkezetű 1,2-dioloknak a 
pinakol-átrendeződéssel analóg termékek

hez vezető, de speciális kötéseltolódási me
chanizmussal végbemenő dehidratálását, 
valamint oxiránok kötéseltolódással leját
szódó izomerizációját. Hasonlóképpen első 
megfigyelés a sztereoizomer 2,3,4,5-tetra- 
metil-tetrahidrofuránok Al20 3-on magas 
szelektivitással és eltérő mechanizmussal 
végbemenő, diénekhez vezető dehidratálá- 
sa. Új eljárást írt le 1,3-aminoalkoholok [1- 
laktámokból kiinduló szintézisére és keto
nok oc-metilezésére.

Kutatási érdeklődése szempontjából je
lentős szerepet játszottak külföldi tanul
mányútjai. Az 1982-1983-ban az Egyesült 
Államokban (Southern Illinois University, 
Carbondale) töltött 15 hónap során Gerard 
V. Smith professzor vezetésével a gyorshű
téssel készült amorf fémötvözetek (fém
üvegek) katalitikus alkalmazásával kezdett 
foglalkozni. Az akkor újdonságnak számító 
és nagy reményeket keltő tématerületen 
végzett vizsgálatokat később is folytatta, 
elsősorban Cu- és Pd-alapú két- és három- 
komponensű ötvözetekkel, amelyeket 
többszörös kötésű telítetlen vegyületek 
(diének, acetilének) szelektív hidrogénezé- 
sében, illetve oxigéntartalmú vegyületek 
átalakulásaiban (alkoholok dehidro- 
génezése és dehidratálása, gyűrűnyitási re
akciók, átrendeződések) tanulmányozott. 
Az elsősorban a szerkezetvizsgálatokat se
gítő belföldi (Bertóti Imre, MTA, Kémiai 
Kutatóközpont) és külföldi együttműködé
sek (G. Múlás és G. Cocco, University of 
Sassari) a szerkezet-hatás összefüggések 
szempontjából hoztak újdonságot jelentő 
eredményeket. Ezek legfontosabbika az a 
felismerés, hogy a kezdeti alacsony aktivi
tást mutató Zr-alapú ötvözetek reakció köz
ben rendkívül nagy aktivitású és szelektivi- 
tású katalizátorokká alakíthatók, és ugyan
ez alkalmas előkezelési módszerekkel is 
elérhető, vagyis az amorf fémötvözetek ki
tűnő katalizátor prekurzorok. Az e témate
rület kezdeti eredményeit is összefoglaló, 
„Szerves vegyületek átalakulásai rézkatali
zátorokon” című értekezésével szerezte 
meg a tudományok doktora fokozatot
1990-ben.

Az Egyesült Államokban, Oláh György 
professzor mellett 1992-1994 között eltöl
tött 2 év (University of Southern Califomia, 
Los Angeles, Loker Hydrocarbon Research 
Institute) legfontosabb terméke egy, a szén- 
hidrogének kémiáját átfogóan tárgyaló mo
nográfia (G.A. Oláh -  A. Molnár: Hydro
carbon Chemistry, Wiley, New York,

1995). Ezután munkájában kiszélesedett 
egy korábban is művelt kutatási irány, az 
elektrofil katalízis iránti érdeklődése. Ezen 
a területén egyrészt heteropolisavak szer
ves szintézisekben történő alkalmazása ho
zott újabb eredményeket, és kiemelhetjük a 
különböző módszerekkel heterogenizált új 
katalizátorokkal elért megfigyeléseket.

Az am orf rendszerek kutatásában új, 
nem hagyományos módszerrel, mechano- 
kémiai szintézissel készült Cu- és Pd-alapú 
többkomponensű katalizátorrendszerek jel
lemzésében és alkalmazásában ért el fontos 
eredményeket. E tématerület mellett jelen
leg szerkezet- és felületmódosítással előál
lítható új szilárd katalizátorokkal és ezek 
szerves vegyületek átalakulásaiban történő 
alkalmazásával foglalkozik.

Tudományos munkájának elismerését 
jelzi az Akadémiai Díj (1997), Széchenyi 
Professzori Ösztöndíj (1997-2000) és a 
Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (2002).

Molnár Árpád jelenleg a Szegedi Egye
temen a Szerves Kémiai Tanszék vezetője 
és egyúttal a Kémiai Tanszékcsoport veze
tését is ellátja. Kutatási tevékenysége mel
lett jelentős és széleskörű oktatómunkát vé
gez, elsősorban vegyész- és gyógyszerész
hallgatók szerves kémiai alapkollégiumi 
előadásaival, valamint több témában speci
álkollégiumok (Sztereokémia, Szerves ké
miai reakciók nem hagyományos aktiválás
sal, Szupersavak, karbokationok, szupersa
vakkal katalizált szerves kémiai reakciók) 
és PhD kurzus (Sztereoszelektív szintézi
sek) tartásával. Számos hallgatói elismerés 
mellett (Ezüst Kréta Díj, 1983; JATE Kivá
ló Oktatója, 1984; az év legjobb előadója, 
2001), diákköri munkát segítő kiemelkedő 
tevékenységéért 1999-ben elnyerte a Mes
tertanár Kitüntetést.

Somorjai Gábor amerikai 
kitüntetése

Somorjai Gábor, az USA Kaliforniai Egye
tem Kémiai tanszékének professzora USA 
Nemzeti Díj a Tudományért kitüntetésben 
részesült, amit George W. Bush, az USA el
nöke nyújtott át részére. Reményeink sze
rint Somorjai professzor szakmai életútját 
és az indoklást rövidesen ismertethetjük la
punkban.
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Körtvélyes István kapta 
a XXI. század magyar 
vegyiparáért elnevezésű 
aranyérmet

A néhány éve alapított rangos szakmai ki
tüntetést a MAVESZ elnöksége 2002-ben 
Körtvélyes István okleveles vegyészmér
nöknek adományozta.

Körtvélyes István sok kiemelkedő ma
gyar vegyészmérnök-vezető szakmai élet- 
út-indításához hasonlóan, a magyar ve- 
gyészmémök-képzés vidéki fellegvárában, 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerezte 
meg mérnöki oklevelét. 1954-es keltezésű 
friss diplomájával, az egyetem szomszéd
ságában a Péti Nitrogénműveknél állt -  
életre szóló szakmai elkötelezettséggel -  a 
vegyipar szolgálatába. A rövidesen egy 
üzemet irányító fiatal mérnökről már pályá
ja  kezdetén sokan sejtették, hogy képessé
gei révén hamarosan vezetői léptéket vált.

Öt év üzemi gyakorlat után, a Nehéz
ipari Minisztériumban bizonyíthatta a 
sejtések megalapozottságát. A Nehézvegy
ipari Főosztály főmérnökeként feladata a 
nitrogénműtrágya-ipar távlatainak megha
tározása és az azokon alapuló szakmai dön
tések koordinálása volt. A makroszintű 
„tanpályán” eltöltött 4 év arról győzte meg 
a vegyipar fejlődéséért felelős vezetőket, 
hogy Körtvélyes István saját nagyléptékű 
terveinek valóra váltására is képes. 1963 
nyarán ugyanis azzal a megbízással lett a 
Borsodi Vegyi Kombinátnak (a jelenleg 
Borsodchem Rt. néven ismert siker-válla
latnak) műszaki igazgatója, hogy alkalmaz
za a kombinátnál a műtrágyagyártásban a 
metán-kémia legkorszerűbb eredményeit. 
.Azt, hogy a várakozásnak kiválóan megfe
lelt, a munkásságáért megítélt Állami Díj is 
igazolja.

Az ország egyik legjelentősebb vegy
ipari központjában összesen 17 évet töltött. 
Műszaki igazgatói kinevezése után 6 évvel 
még feljebb lépett, vezérigazgató lett, szak
mai spektruma tovább szélesedett. A ma
gyar vegyipar fontos fejlődési szakaszában 
még igen fiatalon, a hazai petrolkémia meg
alapozásának, a műanyag alapanyag-gyár
tás -  azon belül is -  a PVC gyártás fejlesz
tésének kiemelkedő személyiségeként, és 
egyik legkiválóbb vállalatvezetőként tartják 
nyilván. Munkásságát Eötvös Lóránd Díj
jal, és Wartha Vince Díjjal ismerték el.

1981-től közel kilenc éven át az Ipari 
Minisztériumban a vegyipar szakmai koor
dinációjáért felelős miniszterhelyettes. Eb
ben az időszakban lett a magyar vegyipar 
az ipar második legjelentősebb ágazatává, 
egyik húzóerejévé. A kialakult potenciál je
lentős része a vegyipari privatizáció érték
mérő ítéletének is megfelelt.

Körtvélyes István, a vegyészmérnök, a 
vegyipar szakértője, mindig szakmai köz
életi ember volt, ma is az. A Magyar Kémi
kusok Egyesületének több évtizeden át el
nökségi tagja, a Magyar Vegyipari Szövet
ség alapításának aktív támogatója, aki 
nyugdíjba vonulása óta is önzetlenül szol
gálja szakmai közösségünket. A szövetség 
negyedik aranyérme is méltó kezekbe kerül.

Sz. G.

Péceli Béla Díj -  a műszaki 
munka elismerésére

A Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmér
nöki Tagozata (MMK -  VT) a kiemelkedő 
magyar alkotó mérnök, tudós és több mér
nöknemzedék tanítómestere, Péceli Béla 
tiszteletére és emlékezetére 2001-ben 
Péceli Béla Díjat alapított.

A díj emléket kíván állítani Péceli Bélá
nak, aki 1943-ban szerzett diplomát a buda
pesti József Nádor Műszaki Egyetemen. 
A háborút követően aktív része volt a tönk
rement üzemek újjáépítésében. 1960-ban a 
Dunai Kőolajipari Vállalat építését főmér
nökként vezette, majd a DVK igazgatóhe
lyetteseként más beruházást is irányított. 
1975-től az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt műszaki vezérigazgató-helyettese
ként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Há
rom cikluson át tagja volt a Kőolaj Világ- 
kongresszus Állandó Tanácsának, valamint 
számos hazai szervezetben és tanulmányok 
kidolgozásában végzett folyamatos mun
kát. Tevékeny, alkotó élete utolsó szakaszá
ban minőségbiztosítási rendszerek kidolgo
zásával foglalkozott 2000 januárjában be
következett haláláig.

A díjat azok a vegyészmérnökök és ve
gyészek kaphatják, akik a mérnöki hivatást 
magas fokon művelve, jelentős szakmai te
vékenység során, magas színvonalú műsza
ki alkotásokat hoztak létre vegyipari terve
zői, fejlesztői, szakértői tevékenységükben, 
vagy életművükben kiemelkedőt nyújtot
tak. A kitüntetést évente egy alkalommal a 
MMK VT közgyűlésén a tagozat elnöke 1 
főnek (vagy alkotópámak) a taggyűlésen 
adja át.

A bármely területen kiemelkedőt nyújtó 
személy díjazására javaslatot tehet bárme
lyik területi kamara szakcsoportja, a Tago
zat bármely szakosztálya, vagy a Vegyész
mérnöki Tagozat legalább három tagja 
együttesen. A javaslatokat -  megfelelő in
doklással és az előírt és megkívánt feltéte
leket igazoló dokumentumokkal a MMK 
vagy MK -  VT titkárságára kell eljuttatni 
Péceli Béla díj felirattal a VT közgyűlése 
előtt legkésőbb 2 hónappal.

A beérkezett javaslatokat a Péceli Béla 
Díj Kuratórium bírálja el.
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A kuratórium összetétele:
Elnök: Dr. Marton Gyula egyetemi ta

nár, dékán, Veszprémi Egyetem 
Mérnöki Kar

Tagok: Demjén Géza ügyvezető igazga
tó, KORALL-CO Kft. 
dr. Pap Géza igazgató, MÓL Rt. 
Péceli András termékigazgató, 
SHELL HUNGARY Rt., a név
adó fia,
Regény i Péter fejlesztés vezető, 
CHINOIN Rt.

A kuratórium első alkalommal 2001 -ben 
a díjat dr. Horváth Józsefnek ítélte oda. A ki
tüntetett okleveles vegyészmérnök, petrol
kémiai szakmérnök, műszaki doktor, a ké
miai tudományok kandidátusa, több mint 44 
évig elkötelezett dolgozója volt a magyar 
olajiparnak. Eredményesen járult hozzá a 
modem technológiák hazai olajipari beve
zetéséhez és gazdaságos működtetéséhez. 
Kiemelkedő munkát végzett a hazai motori
zációt szolgáló környezetkímélő motorhaj
tóanyagok, valamint fűtőolajok gyártási 
technológiájának megvalósításában. Elis
merésre méltó a kőolajipari termékek for
galmazását ellátó létesítmények korszerűsí
tésében végzett tevékenysége, továbbá 
nemzetközileg jegyzett laboratóriumokban 
kiváló minőségűnek igazolt motorolajok ki- 
fejlesztését támogató munkája.

Elismert szaktekintély, a tudományos 
közélet aktív szereplője, a Veszprémi 
Egyetem vendégtanára. Számos -  a hazai 
kőolaj- és petrolkémiai iparral foglalkozó 
-  publikációt jegyez, tudományos konfe
renciák előadója. Tíznél több szabadalom 
társfeltalálója. Több szakmai kitüntetés tu
lajdonosa.

2002-ben a díjazott dr. Stefko Béla okle
veles vegyész, iparjogvédelmi szakértő.
1951- ben Eötvös Loránd Tudományegye
temen szerzett vegyészoklevelet. Kiemel
kedő gyártásszervezési, technológia kor
szerűsítési és fejlesztési tevékenységét a 
gyógyszeripar területén fejtette ki
1952- 1992 között. Jelentős szerepe volt az 
új gyógyszerek és növényvédőszerek kuta
tásában is. Számos találmány szerzője ill. 
társszerzője. 1963-ban szabadalmi ügyvi
vői végzettséget szerzett. 1973 óta tagja a 
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Kutató Intézet Tudományos Tanácsának, 
valamint 1974 óta a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Környezetvédelmi Szakosztály 
vezetőségének.

További díjazottakra ajánlásokat bár
mely cég, szervezet vagy magánszemély 
tehet az említett kamarai szerveknek eljut
tatott írásos anyaggal.

D. G.



Hírek, adatok, információk

MAVESZ közgyűlés az EU csatlakozás jegyében
(B u d a p est, 2002 . m á ju s  15 .)

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Ma
gyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) zárt 
közgyűlését sajtótájékoztatóval egybekö
tött nyilvános plenáris ülés követte. A ren
delkezésünkre bocsátott sajtóanyagból ér
tesültünk, hogy a MAVESZ teljesen Euró
pai Unió konform érdekképviseleti 
rendszert kíván kiépíteni a magyar vegy
iparban. A MAVESZ 2001-ben vált az Eu
rópai Vegyipari Tanács (CEF1C) teljes jogú 
tagjává. A -  korábbi társult státusz helyett -  
megadott joggal a CEFIC visszaigazolta az 
érdekképviseleti alapnormák meglétét a 
magyar szövetségnél. Ezáltal a hazai vegy
ipar uniós felkészültségét is kedvezően mi
nősítette.

A befogadás kötelezettséget is jelent. 
Olyan szövetségi gyakorlat megteremtését, 
amely alkalmassá teszi a MAVESZ-t az eu
rópai érdekképviseleti közösség munkájá
ban való teljes értékű részvételre. A Ma
gyar Vegyipari Szövetség a közgyűlésén 
előterjesztett és elfogadott Harmonizációs 
programjával készül az aktuális feladatok 
megoldására. A program lényege az, hogy 
ésszerű megoldásokat keres az uniós érdek- 
képviseleti követelmények és a magyaror
szági adottságok harmonizálására. Az elő
terjesztők szándéka szerint 2004-re a 
MAVESZ olyan alapokon végzi majd mun
káját, hogy annak gyakorlatán Magyaror
szág uniós csatlakozása után sem kell lé
nyegesen változtatni.

A magyar szövetség kezdeményezését 
külföldi partnerei is figyelemmel kísérik. 
A közgyűlésen részt vett Alain Perroy, az 
Európai Vegyipari Tanács vezérigazgatója 
mellett, több csatlakozás előtt álló ország 
vegyipari szövetségének magas rangú ve
zetője is.

A plenáris ülés első előadását Várhegyi 
Miklós tartotta „A magyar vegyipar EU 
csatlakozás előtt” címmel. Az előadás lé
nyegében a magyar vegyipar 2001. évi tel
jesítményét elemezte. A MAVESZ által 
képviselt vegyipar (24. NACE kódszám) 
fejlődése 2001-ben megtorpant, éves növe
kedése mindössze 0,5% volt. Az EU-hoz 
hasonlóan a tárgyévben tovább nyílt az ol
ló: a magyar vegyipar volumene csökkent, 
mint az EU vegyipara nőtt, elsősorban a 
végbement szerkezetváltozás következté
ben. A volumencsökkenés miatt a magyar 
vegyipar a tárgyévben a világ vegyiparának 
0,18%-át termelte, és így az 1 főre eső 
vegyipari termelés tekintetében a sereghaj
tók között foglalt helyet. Vegyiparunk ex

portja 60%-ban fejlett, tehát a versenyké
pességet próbára tevő piacokra irányult, és 
meghaladta a belföldi értékesítést. Erősen 
csökkent a szennyező anyagok kibocsátása 
és fajlagosan azonos volt az EU átlagéval. 
Kedvezően alakultak a szakma biztonsági 
mutatói is.

Az előadó ezt követően a MAVESZ fel
adatait ismertette. Ezek közé sorolta az 
olyan tartalmú elemzések elvégzését, ame
lyek felvázolják az ágazat lehetséges fej
lesztési pályáit. Az előadó véleménye sze
rint az EU csatlakozás után 3-5 évvel a ma
gyar vegyipar fejlődése meghaladhatja az 
EU átlagát. Ennek tényezői:

-  a vegyiparban folyamatban lévő vagy 
elhatározott beruházások,

-  a vegyipar kiemelkedő innovációs 
készsége,

-fe jle tt érdekképviseleti rendszer ki
építése,

-  az EU húzóereje.
Ezt követően Alain Perroy úr tartott 

előadást „Az európai vegyipari érdekképvi
selet előtt álló kihívások és a szövetségi 
rendszer keleti bővítése” címmel. Az elő
adás a CEFIC működési területét, a szerve
zet gazdasági jellemzőit, működésének esz
közeit és módszereit mutatta be (a szerve
zet költségvetése évente 140 millió EUR, a

Tavaszi VEKOR konferencia
(B a la ton föred , 2 0 0 2 . á p r i l is  1 6 -1 8 .)

A megújult UNI Hotelben rendezte a 
VEKOR Kft. hagyományos tavaszi konfe
renciáját, amelyen a 29 előadást a 112 vál
lalatot képviselő 199 résztvevő hallgathatta 
meg. A szokásoknak megfelelően a szállo
da előcsarnokában lehetőség nyílt kiállítá
son bemutatkozásra is, 14 cég mutatta be 
műszereit, eszközeit, eredményeit a 2,5 na
pos kiállításon.

A kiállítók: AKZO-Nobel Rt., Bárczy 
Kft., Color-Service Kft., CORROCONT 
Kft., Genius Kft., INTERLAKK Kft., 
Kontinex Kft., MIKROKORR Kft., 
NIVELCO Rt., P+M Polimer Kft., TECH- 
NO-WATO Kft., TESTŐR Kft., VEKOR 
Kft. és a ZENTAX-HELIOS Kft.

A konferenciát Horvátth Márton, a 
VEKOR Kft. ügyvezetője nyitotta meg. 
Az I., „Újdonságok a korrózióvédelemben” 
téma 18 előadása a következő napra is áthú
zódott. Mindkét napon Nemes Katalin 
elnökölt. Krivián Lajos „Gondolatok a kor

brüsszeli központi irodában 140 fő, az ipar
ban 400 fő dolgozik. A szervezet működési 
területe kiterjed az EU tagországok vegy
iparának összességére, amelynek termelési 
értéke 2000-ben 458 milliárd EUR volt, és 
34 ezer vállalkozás alkotta 2 millió fő alkal
mazottal). Ezután az előadó a CEFIC és a 
kelet-európai országok kapcsolatát, ezek 
fejlődését és jövőképét ismertette.

A plenáris ülés következő eseménye az 
a kedves ünnepség volt, amelynek kereté
ben „A XXI. század magyar vegyiparáért” 
elnevezésű szövetségi kitüntetést (arany
érem) adták át Körtvélyes Istvánnak. A ki
tüntetett szakmai működését jelen számunk 
280. oldalán közöljük.

A befejező előadást az egyéb elfoglalt
sága miatt távolmaradó Csákvári Marianne, 
a Gazdasági Minisztérium helyettes állam
titkára helyett dr. Molnár Sándor főosztály- 
vezető tartotta „A Gazdasági Minisztérium 
és a szakmai érdekképviselet együttműkö
désének tapasztalatai és távlatai” címmel. 
Az előadás részletesen ismertette a nemzet- 
gazdaság 2001 éves gazdálkodásának saj
nos csökkenő tendenciájú adatait, ami a 
vegyipar fejlődésének is hátterét képezte. 
Ezt követően ismertette a Gazdasági Mi
nisztérium és a MAVESZ közötti együttmű
ködés elmúlt évi eredményeit, ami a Gazda
sági Minisztérium részéről makrogazdasági 
információk rendelkezésre bocsátásában, a 
joggyakorlásban való véleményezési lehe
tőség biztosításában, míg a MAVESZ részé
ről szakértői információk rendelkezésre bo
csátásával teljesedett ki 2001-ben is.

Sz. G.

rózióról” című eladásában a korrózió szab
ványos meghatározásából kiindulva kibon
totta a fém, a környezet, a károsodás for
mák fogalmait, a történelmi fejlődés alap
ján. Szabó Sándor a fémkorrózió és a 
kémiai egyensúly kérdésével foglalkozott. 
Tóth László az új Helios termékeket és 
gyártási eljárásaikat ismertette a környezet
védelem tükrében. Lakatosné Varsányi 
Magda a nanoszerkezetű bevonatok előállí
tását és előnyeit ismertette. Ostorházi Mik
lós bevonattechnikai eljárásaikat mutatta 
be, korrózióálló acélok üveggyöngy szórá- 
sos felülettisztításától az elektronikai alkat
részek szigetelő lakkozásán, a gazdaságos 
sugárhajtású homokszóráson, az Alumi- 
nation 301 felület-toleráns bevonaton, tűz
védő bevonatokon, használati melegvíz
tartályok belső bevonásán át a tartályok 
kettősfalúvá alakításáig. Haskó Ferenc a 
NIVELCO Rt. bevonatok vizsgálatára al
kalmas új módszereit és műszereit tárgyal
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ta. Még mindig a védőbevonatoknál marad
va Rostás Zoltán „Információszolgáltatás a 
bevonat technológiában” címmel tartott 
előadást. Mohácsi Gábor a TESTŐR Kft. 
helyszíni leszakításos tapadásvizsgálathoz 
alkalmas továbbfejlesztett eljárást és esz
közeit mutatta be. Konrád Györgyné gya
korlati tapasztalatait foglalta össze két le
szakításos tapadásvizsgáló módszer össze
hasonlítása alapján. Zanathy Valéria a 
duplex bevonatrendszerekkel végzett vizs
gálatokról számolt be, egy korábbi konfe
rencián megkezdett témát folytatva. Györfi 
Péter a budapesti metrónál felhasznált 
Xypex bevonatra vonatkozó gyakorlati ta
pasztalatait foglalta össze. Rónafalvi Zsolt 
a CORROCONT vizsgáló rendszerét mu
tatta be, a legújabb eredményeket és fej
lesztéseket részletezve. Horvátth Márton a 
szennyvízrothasztó acéltartályok katódos 
védelmének megvalósításában elért ered
ményeket ismertette. Felkért hozzászóló
ként Horváth János is ezzel a kérdéssel 
foglalkozott. Horvátth Márton második 
előadásában csővezetékek galvánanódos 
védelmének új számítási módszerét mutat
ta be. Dirk Verhaeghe (Belgium) az 
Alumination 301 korrózióvédő festék tulaj
donságait és alkalmazását tárgyalta. 
Michael Kühn a hidak védelmére kialakí
tott polisziloxán bevonatrendszerrel szer
zett tapasztalatait ismertette lengyelországi 
esettanulmány bemutatásával.

AII. „Az EU csatlakozás jogi következ
ményei, a korróziós szabványok helyzete” 
témát Hencsei Pál irányította. Bevezetés
ként Mogyoróssy György (GM) világította 
meg az EU csatlakozás kérdéseit. A követ
kező négy előadást méltán nevezhetjük da
rázsfészekbe nyúlásnak. Hencsei Pál a kor
róziós szabványok helyzetét, az elképzelé
seket, terveket ismertette a gondok 
megoldására. Szabó József a Magyar Szab
ványügyi Testület álláspontját képviselte 
„Az európai és hazai szabványosítás a kor
rózió elleni védelem területén” című elő
adásában. Várkonyi Viktor az acélfelületek 
felület-előkészítésével kapcsolatos ISO EN 
szabványok honosításának helyzetét ele
mezve mutatta be a hiányosságokat. Tompa 
Miklós a Mérnök Kamara Korróziós Tago
zatának állásfoglalását és szándékait ismer
tette. A záró előadást Rosta László tartotta 
„Korrózióvédelmi minőség az előírások, 
valószínűségek és tapasztalatok tükrében” 
címmel.

AIII. téma „Minőségbiztosítási tapasz
talatok” címen Fortuna László elnöklésé
vel az utolsó napra maradt. Az elnök volt az 
első előadó, minőségbiztosítási szakértő
ként összegyűjtött tapasztalatait osztotta 
meg hallgatóival. Hermann Henrik (elő
adása elfoglaltsága miatt az előző napon

hangzott el) az ISO 9001:2000 felé megte
endő lépésekről beszélt. Sigmund Gyula a 
vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok fel- 
készültségének követelményeiben bekö
vetkezett változásokat ismertette. Zanathy 
Valéria a helyszíni bevonatvizsgálatok so
rán szerzett minőségi tapasztalatairól szá
molt be. Utolsó előadóként Horvátth Már
ton a VEKOR bevonatok vastagságmérésé
re szervezett körvizsgálatait és az azokban 
részvétel fontosságát méltatta.

VÁLLALATI HÍREK

Chinoin Rt.

Logisztikai központot és raktárt fog bérelni 
a cég tulajdonosának, a Sanofi-Synthélabo- 
nak, ill. saját termékeinek tárolására és ér
tékesítésére a Nagytétényi úton épülő 
Harbor Parkban.

Egis Gyógyszergyár Rt.

Áprilisban a Magyar Tudományos Akadé
mia Kémiai Tudományok Osztálya kihe
lyezett zárt ülését az Egis-ben tartotta. Or
bán István vezérigazgató köszöntése után 
az Egis kutatói a deramciclan fumarát fej
lesztése köré csoportosítva 10 előadásban 
számoltak be a kutatási eredményeikről.

Richter Gedeon Rt.

László Csaba, az új kormány pénzügymi
nisztere telefonon tájékoztatta Bogsch Erik 
vezérigazgatót, hogy sem részben, sem 
egészben nem kívánják az állam tulajdoná
ban lévő 25%-nyi részvényt értékesíteni.

Magyar Olaj- é s  Gázipari Rt.

Ólommentes, és a kéntartalom tekintetében 
a 2008-tól életbe lépő EU szabványnak 
megfelelő új benzint hozott májustól forga
lomba a MÓL. A Tempó 99 EVŐ oktánszá- 
ma jobb, mint 99, ezért igen erőteljes gyor
sítás érhető el használatával.

A MÓL és a JUKOSZ olajvállalat által 
létrehozott ZMB társaság megkezdte a han- 
ti-manysi területen lévő olajmező kiterme
lését. A becslések szerint 24 millió tonna 
kőolajat rejtő mezőn -  amelyen egyenlő 
arányban osztozik a két cég -  2005-ig a ter
melés eléri a napi 55 ezer hordót, és a mun
kálatok 15-20 évig folyhatnak. A MÓL ré
szesedése így évente mintegy 1,2-1,5 millió 
tonna lesz, míg Magyarországon évente 
összesen 1-1,1 millió tonna kőolajat hoz
nak felszínre. A MÓL tartaléka a közösen 
felhozott olajjal együtt 12 millió tonnával 
növekszik. Az olajmező közös kiaknázásá
ról még 1999-ben állapodott meg a MÓL és 
a Jukosz, a vegyesvállalatot azonban csak a 
közelmúltban hozták létre. A két társaság

mkl

Mint minden VEKOR konferencián, 
most is nagy hangsúlyt kapott az előadások 
megvitatása. A kiállításon bemutatottakat a 
cégek szakemberei ismertették. Az előadá
sok szüneteiben, az étkezések során is adó
dott lehetőség a szakmai kérdések megbe
szélésére. Természetesen az elhangzott elő
adásokat megjelennek, részben a Korróziós 
Figyelőben, részben az őszi konferenciára 
kiadott füzetben.

-b k v -

már több éve együttműködik, az orosz cég 
szállítja a magyar kőolajszükséglet 60-70 
százalékát. A Jukosz 1993 óta integrált 
olajvállalatként működik. A cég 63,8 szá
zaléka a menedzsment és a társvállalatok,
2,5 százaléka a dolgozók kezében van. 
A legnagyobb külföldi tulajdonos a 19,8 
százalékot birtokló Standard Bank of Lon
don. Oroszország második legnagyobb 
olajcégének 11 millió hordós olajtartaléka 
van. A Jukosz 5 finomítót és 1 200 benzin
kutat üzemeltet.

Olajterv Holding Kft.

Értékesítette a patinás olajipari tervező vál
lalkozást birtokló holdingban 50,28%-os 
részesedését a Defend Kft. a 2002. áprilisá
ban Pakucs János által alapított Olajterv 
Vagyonkezelő és Műszaki Szolgáltató Kft.- 
nek.

Shell Hungary Rt.

A Shell Hungary Rt. tavaly 121 milliárd fo
rintos forgalom mellett 4,1 milliárd forint 
nyereséget ért el, szemben az egy évvel ko
rábbi 120 illetve 3,9 milliárd forinttal. A cég 
piaci részesedése 20 százalék, amivel máso
dik helyen áll a hazai üzemanyagpiacon. 
Az egy benzinkútra jutó értékesítés eléri az 
évi 4 millió litert. A töltőállomásoknál lévő 
üzletek forgalma egy év alatt 60 százalékkal 
nőtt, és tavaly a teljes forgalom 28 százalé
kát tette ki. A cég idén 2 milliárd forintot 
költ 8 új benzinkút építésére. A Shell Euró
pa nyereségének felét a Magyarországról 
irányított, Görögországgal és Törökország
gal kiegészített közép-kelet-európai régió 
termelte -  nyilatkozta Kapitány Sándor el
nök-vezérigazgató -  aki egyben a térség 
kiskereskedelmi igazgatója is.

BorsodChem Rt.

Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok
ról döntött a BorsodChem közgyűlése. 
A cégben közel 60 százalékos tulajdonosi 
részesedéssel rendelkező CE Oil and Gas 
kezdeményezésére visszahívták a távol ma
radó Szibur delegáltjait az igazgatóságból -
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Mihail Szoboljevet és Szergej Zenkint -  és 
az fb-ből. Az ugyancsak a Gazprom tulaj
donában lévő Általános Értékforgalmi 
Bank vezérigazgató-helyettesét, Márton 
Ferencet az igazgatóság, míg Bankó Judi- 
tot, az ÁÉB főosztályvezetőjét a felü
gyelőbizottság tagjává választották.

A Milford Holdings Ltd. 27,8 százalé
kos tulajdonrészt szerzett a BorsodChem- 
ben, miután a Sibur International szerződé
sen alapuló zálogjoga gyakorlásának ered
ményeként adta neki a tulajdonában lévő
24,8 százalékos pakettet. Szakértők azon
ban arra hívják fel a figyelmet, hogy a ma
gyarjog a „zálogjog gyakorlása” kifejezést 
nem ismeri, így valószínűleg zálogjog ala
pításáról van szó. A tranzakció hátterében 
minden bizonnyal a Gazprom és az 51 szá
zalékos tulajdonában lévő Szibur közötti 
elszámolási vita áll. A BC tulajdonosa még 
a CE Oil & Gas AG, amely nyilvános véte
li ajánlat útján jutott az 59,23 százalékos 
részvénycsomaghoz. Ismert tulajdonos az 
ÁPV Rt. 4 százalékkal. A BC-ért folytatott 
küzdelem eredetileg a TVK megszerzésére 
irányult, de utóbbi a MÓL irányítása alá ke
rült.

A BC tavalyi eredménye 8,1 milliárd 
forint lett, ebből másfél milliárdot fizetnek 
ki osztalékként.

A BorsodChem Rt. licenc-, know-how- 
és gépszállítási szerződést írt alá a Krupp 
Uhde/VinTec cégekkel vinilklorid-kapaci- 
tásának növelése érdekében. A vállalat a 
2002 és 2005 között zajló fejlesztési prog
ram keretében döntött a jelenlegi, 220 ezer 
tonna névleges, de a TDI-technológia beve
zetése miatt csak 180-185 ezer tonnás tény
leges kapacitású vinilklorid-termelés bőví
téséről. A kapacitás a fejlesztést követően 
évi 250 ezer tonnára növekszik. A projektet 
2004 második negyedévében, a TVK eti- 
lénkrakkolójának elkészülte előtt befejezik.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A TVK Rt. évi rendes közgyűlésén a tulaj
donosok elfogadták az igazgatóság javasla
tát, így a társaság nem fizet osztalékot a ta
valyi eredmény után. A 12 milliárd forint 
nettó profitot a stratégiai beruházás finan
szírozására kívánják fordítani.

A közgyűlésén beválasztották az igazga
tóságba Mosonyi Györgyöt, a MÓL Rt. ve
zérigazgatóját, akit az első igazgatósági ülé
sen a TVK Rt. igazgatóságának elnökévé 
választottak. Igazgatósági tag lett Áldott 
Zoltán, a MÓL stratégiai és üzletágfej
lesztési vezérigazgató helyettese, valamint 
Bács Zalán, a MÓL tervezési és kontrolling 
igazgatója, így az olajtársaság növelte befo
lyását a vegyipari cég vezető testületében.

A közgyűlés jóváhagyta a Borsod- 
Chemmel kötött etilénszállítási szerződést.

A TVK és a Mitsui képviselői májusban 
Budapesten aláírták azt a szerződés, mely
nek értelmében a japán cég szállítja a vegy
ipari vállalat új polietiléngyárának techno
lógiáját. A 32 milliárd forintos beruházás
sal épülő gyár kapacitása évi 200 ezer tonna 
lesz, így kétszeresére nő majd a TVK jelen
legi, 210 ezer tonnás termelése. A korsze
rűsítési program keretében 250 ezer tonná
val növelik az etilén-, és 40 ezer tonnával a 
polipropilén-gyártó kapacitást is. A fejlesz
tések révén a TVK vezető szerepet kap 
majd a régióban -  mondta Molnár József 
vezérigazgató az aláírást követően. Az alá
írást követő sajtótájékoztatón Mosonyi 
György, a TVK elnöke hangsúlyozta: az új 
gyár technológiája segítségével a cég ter- 
mékportfóliója kiegészül a bimodális, mo
dem Cső- és magas minőségű filmtípusok
kal. A beruházás javítja a TVK versenyké
pességét, a korábbi nehézségek után a 
vállalat növekedési pályára állt -  tette hoz
zá az elnök.

A TVK értékesítette a műanyag hulla
dékok és selejtanyagok újrahasznosításával 
foglalkozó TVK-ReMat Kft.-ben meglévő 
98,71 százalékos üzletrészét. Ezzel kitelje
sedik a TVK portfolió-tisztító programja, a 
cég a jövőben kizárólag az olefin- és poli- 
olefingyártásra koncentrál. A TVK- 
ReMatot a cég kereskedelmi igazgatója és 
partnere, egy pénzügyi befektető csoport 
vette meg -  tájékoztatott Pálffy Gábor, a 
TVK kommunikációs igazgatója. A TVK 
még nagyobb erővel fordulhat a 430 millió 
EUR-s stratégiai fejlesztési program felé. 
A TVK azt is közölte, hogy százszázalékos 
tulajdonosa lett a termékeinek lengyelor
szági értékesítését végző TVK-Polskának.

A magyar vegyipari cég eladta a sepsi
szentgyörgyi S.C. Plastico S.A. műanyag
feldolgozó vállalatban meglévő teljes 
részesedését, ezzel megvált utolsó mű- 
anyagipari érdekeltségétől is. A TVK való
színűleg veszteséggel szállt ki az üzletből, 
de ezt már 2000 végén leírta. A tisza- 
újvárosi cég ugyanakkor megvette az 
Interservice Group Kft.-nek a TVK 
Ecocenter Kft.-ben meglévő 0,17 százalé
kos üzletrészét, ezzel százszázalékos tulaj
donosává vált a cégnek.

Nitrogénművek Rt.

A MOL-nak még nincsen aláírt szerződése 
a Péti Nitrogénművek eladásáról, egyelőre 
a tárgyalások folynak -  mondta májusban 
Felkai György, a MÓL kommunikációs 
igazgatója. Meg nem erősített hírek szerint 
a Péti Nitrogénművfek 59 százalékos rész
vénycsomagját a Tiszamenti Vegyiművek 
vette meg, 5-7 milliárd forint közötti áron. 
A gazdaságilag nem túl jó helyzetben lévő, 
a keleti gyártók támasztotta verseny által

erősen sújtott műtrágyagyártó cég eladásá
ról már régóta folytattak tárgyalásokat az 
olajcégnél.

Graboplast Rt.

Ez év januárjától egyetlen leányvállalatnál, 
a Grabetta-Keszta Kft.-nél gyártanak csak 
tapétát. A romániai Tordáról 2000-ben, 
Kesztölcről pedig 2001 végén telepítették 
át a gépsorokat. Ezzel költségmegtakarítást 
értek el, nyilatkozta Mészáros Zoltán ügy
vezető igazgató.

A Grabo Kft.-nél a sportpadló gyártás
ban 550 t habos masszából 150 em2 sport
padlót készítenek 266 MFt értékben.

Zoltek Rt.

Új, PANEX 35 márkanevű szénszálat mu
tattak be. Nagy előnye a szálnak, hogy ma
gasabb a modulusza, de ugyanolyan a sza
kítószilárdsága és olcsóbb, mint a szokásos, 
a repülőgépipar által használt szénszál. 
A Zoltek széleskörű kapcsolatrendszert 
alakított ki az autó, sporteszköz és más 
gyártókkal a karbonszálból gyártott, 3 m 
szélességet is elérő, egyirányú szálkötege- 
ket tartalmazó termékek hasznosítására.

Henkel Kft.

166 MFt-os beruházással új gyártósort tele
pítettek Körösladányba. A 2001. évi beru
házás összege (1,936 Mrd Ft) közel kétsze
rese az egy évvel azelőttinek és 41 Mrd-ról 
közel 48 Mrd-ra növekedett az éves árbevé
tel. Ennek közel 40%-a már az exportból 
származik.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató
Intézet Rt.

A vezérigazgató váltás után némileg kon
szolidálódott a több mint 50 éves kutatóin
tézet helyzete. A mérlegadatok szerint 
2001-ben 10 MFt veszteség jött létre 152 
MFt bevétel mellett. A bevétel legnagyobb 
része export, bár a vizsgálati tevékenység 
és a szabad laboratóriumok értékesítése is 
komoly bevételi forrás. A közgyűlésen 
újabb egy évre meghosszabbították VoIly 
Tamás vezérigazgató megbízását.

Szakszervezeti koordinációs iroda

A VDSZ és a Friedrich Ebért Alapítvány tá
mogatásával irodát nyitott Budapesten a 
Vegyi-, Bánya- és Energiaipari Szakszerve
zetek Európai Szövetsége (EMCEF). A ko
ordinációs iroda célja, hogy elősegítse a 
térségben működő érdekképviseletek 
együttműködését, és hozzájáruljon az euró
pai kapcsolatok fejlesztéséhez.

K . Gy.
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A v e g y ip a r i  v á l la la to k  2 0 0 1 . év i f ő b b  a d a ta i  III.
AKZO NOBEL Coatings Rt., Tiszaújváros

Megnevezés

2000.

M Ft

2001
Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 9 478,7 9 093,1 95,9

ebből export 256,5 314,7 122,7

Adózás előtti eredmény 231,1 56,1 24,3

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 356 338 94,9

Jegyzett tőke 1 092,5 1 092,5 100,0

ebből külföldi részesedés 1 092,5 1092,5 100,0

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 216,4 220,5 101,9

Tárgyi eszközök bruttó értéke 1 776,8 3 102,9 111,7

Tárgyi eszközök nettó értéke 1 511,8 1 725,0 114,1

Dunastyr Rt., Budapest

Megnevezés
2000.

M rd F t

2001.
Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 25 19 76

ebből export 17 10 58

Adózás előtti eredmény 0,5 -0,3 60

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 139 132 94

Jegyzett tőke 2 2 100

ebből külföldi részesedés 2 2 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,04 2 5000

Tárgyi eszközök bruttó értéke 5,9 7,9 133

Tárgyi eszközök nettó értéke 2,6 4,4 169

MÓL Csoport, Budapest
(IAS szerint konszolidált értékek)

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 1 023,342 1 105,1 10,8

ebből export 212,779 235,186 110,5
Adózás előtti eredmény 22,649 -3,236 -14,2

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 10 796 10511 973
Jegyzett tőke 98,113 97,818 99,6

külföldi befektetők 52,8 56,3 106,6

ÁPV Rt. 25,00 25,00 100

Magyar magán és intézményi 5,4 5,5 101,8

Letétkezelők 16,4 12,5 76,2

MÓL Rt. (saját részvények) 0,3 0,6 200

Nem regisztrált 0,1 0,1 100

Beruházás 170,616 45,807 26,8

Tárgyi eszközök bruttó értéke 757,306 761,597 100,5

Tárgyi eszközök nettó értéke 443,076 402,536 90,8

CARBOSINT Kft., Budapest

Megnevezés
2000. 2001. 

M Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 269 285 106

ebből export 2 4 200

Adózás előtti eredmény 6,9 4 58

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 104 98 94

Jegyzett tőke 6 6 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 2 - -

Tárgyi eszközök bruttó értéke 51 63 124

Tárgyi eszközök nettó értéke 39 47 120

Holland Colours Hungária Kft., Szeged

Megnevezés

2000. 2001.

M Ft

Index, %  
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 2 692,108 2 582,130 96

ebből export 1 394,016 2 294,657 96

Adózás előtti eredmény 309,938 201,726 65

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Jegyzett tőke 100 - -
ebből külföldi részesedés 120 120 100

ebből állami tulajdon 120 120 100

Beruházás 0,533 45 227 8485.3

Tárgyi eszközök bruttó értéke - 1 092,497 -

Tárgyi eszközök nettó értéke 688,383 642,690 93

Richter Gedeon Rt. Budapest

Megnevezés

2000. 2001. 

M rd Ft

Index, %  
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 74,7 88,9 119

ebből export 54,2 64,5 119

Adózás előtti eredmény 19,4 24,7 127,3

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4 798 4910 102,3

Jegyzett töke 18,6 18,6 100

ebből külföldi részesedés 10,9 10,7 98,2

ebből állami tulajdon 4,7 4,7 100

Beruházás 17,4 14,9 85,6

Tárgyi eszközök bruttó értéke 76,9 90,6 117,8

Tárgyi eszközök nettó értéke 54,2 60,8 112,2

Tiszamenti Vegyiművek Rt., Szolnok

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 7,041 6,276 89,1

ebből export 1,293 0,971 75

Adózás előtti eredmény 0,408 0,332 81,4

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 414 383 92,5

Jegyzett töke 1,553 1,553 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 0,233 0,233 100

Beruházás 0,214 0,257 120,1

Tárgyi eszközök bruttó értéke 2,480 2,722 109,8

Tárgyi eszközök nettó értéke 1,712 1,798 105

TRILAK-HAERING KFT., BUDAPEST

Megnevezés
2000. 2001. 

M rd Ft

Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 9,33 10,24 109,74

ebből export 0,32 0,47 146,5

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 247 258 104,45

Jegyzett tőke 0,69 0,69 100

ebből külföldi részesedés 0,69 0,69 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 1,39 0,61 44,01

Tárgyi eszközök bruttó értéke 3,53 4,15 117,71

Tárgyi eszközök nettó értéke 2,7 3,13 115,75
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Syqe&ületi étet
MKE hírek

Mérföldkő a kémia 
történetében

S ze n t-G y ö rg y i A lb e r t e m lé k tá b lá t  
a v a to tt  P a v lá th  A ttila  

a z  A m e rik a i K ém ik u so k  E g y e sü le té n e k  
2 0 0 1 . é v i e ln ö k e  S zeg ed en

2002. május 11-én a Szegedi Tudomány- 
egyetem Gyógyszerészeti Intézetének ka
pujában, a szobra alatt bronz emléktáblát 
avattunk a talán leghíresebb magyar Nobel- 
díjas tudós emlékére. Jogos a „mi” haszná
lata, hiszen a résztvevők közül egyedül 
Judah Ginsberg, az Amerikai Kémikusok 
Egyesülete (ÁCS) International Historic 
Chemistry Landmark bizottságának veze
tője nem tudott magyarul, de kedves köz
vetlenségével feledtetni tudta ezt a nyelvi 
akadályt. Külön öröm volt számunkra, 
hogy Pavláth Attila, azACS 2001. évi elnö
ke és Kata asszony, a felesége ízes magyar 
beszédét hallgathattuk a tartalmas nap alatt. 
A Budapestről leutazott „vendégek”, Kál
mán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesü
letének elnöke, Náray-Szabó Gábor az Ok
tatási Minisztérium helyettes államtitkára, 
egyesületünk örökös elnöke, Androsits Be
áta, ügyvezető igazgató és Körtvélyessy 
Gyula, főtitkár a mintegy 30 főből álló he

lyi részvevővel együtt hallgathatták 
Pavláth Attila és Kálmán Alajos megemlé
kezését. Pavláth Attila a következő beszé
det mondta.

„Hölgyeim és uraim!

Mint az ÁCS, az amerikai kémikus társaság 
első magyar származású elnöke, szeretettel 
köszöntőm önöket ezen ünnepélyes alka
lomból. Köszönetét akarok mondani a Sze
gedi Egyetem tagjainak és a MKE-nek az 
ünnepség megrendezéséért és a magyar 
Oktatási Minisztériumnak támogatásáért. 
Sokan voltak, akik ezt személyesen előse
gítették, nem akarok egy hosszú listát felso
rolni, de szeretnék megemlíteni három sze
mélyt, anélkül, hogy a többiek odaadó 
munkáját kisebbíteném: Dr. Kiss Tamás, a 
szegedi egyetem tanára, aki itt Szegeden 
volt a főrendező, Dr. Horváth István Tamás 
egyetemi tanár, az ÁCS egyik magyaror
szági tagja, aki az ÁCS és a MKE közötti 
közreműködést mozdította elő és Dr. Judah 
Ginsberg, aki az ÁCS Washington-i irodá
jában a Chemistry Landmark programot 
adminisztrálja. Neki különösen köszönetét 
szeretnék mondani, mert ő az egyedüli sze
mély itt, aki nem beszél magyarul és türel
mesen hallgatja végig ezt a beszédet.

Az ÁCS tíz éve indította be a Chemistry 
Landmark programot. Ennek keretén belül

emléktáblával jelöljük meg azon helyeket, 
ahol fontos kémiai felfedezések történtek, 
tekintettel főleg azokra, melyek életünk 
megjavítását vagy jobbá tételét eredmé
nyezték. Eddig több mint 40 emléktábla lett 
elhelyezve nem csak az Egyesült Államok
ban, hanem másutt is, például Angliában, 
Kanadában, Franciaországban, Indiában, 
Mexikóban és Németországban. Mint az 
ÁCS elnöke, több ilyen ünnepségen vettem 
részt. A mai azonban speciális alkalom szá
momra. Ez az első eset, amikor az ünnep
ség nem angol nyelven történik. Amint az 
ismeretes, fiatalkoromat és kémiai pályafu
tásom kezdetét Magyarországon töltöttem. 
Mint Szent-Györgyi Albertét, úgy engem is 
a szabadság hiánya kényszerített arra, hogy 
elhagyjam hazámat. Nagy költőnk szerint 
szívet cseréljen az, aki hazát cserél. 
Az Egyesült Államoknak örökéletre hálás 
és lojális vagyok, hogy egy szegény mene
kültnek új életet és hazát biztosított, de so
ha nem felejtettem el szülőhazámat. Na
gyon örülök, hogy ezt az ünnepséget egy 
szabad Magyarországon vezethetem le, 
amit 45 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy 
életemben be fog következni.

A Chemistry Landmark program na
gyon fontos. Mindnyájan ismeijük a kémia 
fontosságát, de sajnos a tudományos közös
ségen kívül ez nem így van. Még 50' évvel 
ezelőtt is a közvélemény világszerte elis
merte és nagyra becsülte a kémia felfedezé
seit, de ez nagyon megváltozott nem csak 
az Egyesült Államokban, hanem világszer
te is. A kémiának ma már nem csak a tudat
lanság az ellensége, hanem egy negatív 
hadjárat is. Ez az ünnepség azonban csak a 
kezdet. Amint Szent-Györgyi mondta, a tu
domány csodáinak leírása a legnemesebb 
feladat. Nem elég, ha mi kémikusok va
gyunk büszkék Szent-Györgyi Albert mun
kásságára. Az MKE-re és a Szegedi Egye
temre vár a feladat, hogy ezt a magyar köz
véleményben nem csak tudatosítsa, de 
állandóan előtérben is tartsa.

Az első Chemistry Landmark, a bakelit, 
a világ első szintetikus anyaga felfedezésé
nek helye volt. Azóta minden ilyen 
Landmark maradandó emlék az utókor szá
mára, szemléletesen mutatván a kémia fon
tos hozzájárulását mindennapi életünkhöz. 
Sok egyéb más kémiai felfedezést tudnék 
felsorolni, ami egyszerűbbé és könnyebbé 
tette életünket, de sajnos az átlag ember 
nem tudja, hogy ezeket a kémiának köszön
heti. A Chemistry Landmark program ezt a 
hiányt kívánja orvosolni.

Szent-Györgyi munkássága már a 30-asPavláth Attila és Kálmán Alajos Szent-Györgyi Albert szobránál
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években is úttörő volt, amikor is a kémiát 
egybekapcsolta a fizikával, biológiával és 
az orvostudománnyal. Ma a tudományágak 
határai mindinkább egybefolynak, de ezt ő 
már akkor felismerte. Munkája az aszkor- 
binsavra és annak lebontására koncentrált. 
Eredményei sok millió C-vitamin hiányban 
szenvedő emberen segítettek. Munkássága 
ugyancsak elősegítette a Krebs-ciklus meg
értését. 1937-ben Nobel-díjjal tüntették ki, 
de ő nem ült a babérjain, hanem miután 
1947-ben a diktatúra elől menekülve az 
Egyesült Államokba emigrált, újabb terüle
teken, mint a sejtbiológia és rákkutatás te
rén végzett úttörő munkát. Az 1986-ban be
következett haláláig aktívan hozzájárult a 
tudományok fejlesztéséhez. Remélem, 
Szent-Györgyi Albert példája a laikus köz
vélemény számára is szemlélteti, hogy a 
kémia tette lehetővé a modem világot és 
hogy a kémikusok ennek az úttörői. Amint 
ez és több más Landmark mutatja, igenis 
okunk van az ünneplésre.”

Az ünnepségen jelen volt Ványai Éva, 
Szeged város alpolgármester asszonya, 
Visy Csaba, a Fizikai-Kémiai Tanszék ve
zetője, a Szegedi Tudományegyetem rek
torhelyettese, Solymosi Frigyes, a Szegedi 
Akadémiai Bizottság elnöke, Bernáth Gá
bor, az Egyesület Csongrád megyei Cso
portjának tiszteletbeli elnöke, az Egyetem 
több dékánja és tanszékvezető egyetemi ta
nára. Külön kell megemlítenünk Penke Bo
torai és Kiss Tamás professzor, tanszékve
zetők nevét, akik az egy éve tartó szervezé
si munka oroszlánrészét vállalták. 
Az emléktábla szövegét külön adjuk meg.

Az avatás előtt a Szervetlen és Analiti
kai Kémiai Tanszéken a helyi rádió riporte
rének kérdéseire válaszoltak Pavláth Attila, 
Kálmán Alajos és Kiss Tamás. Két televízi
ós csatorna felvételt is készített az ese
ményről.

Az avatás után az Egyetem Központi 
Épületének Aulájában Bernáth Gábor* 
megnyitotta a Szent-Györgyi Albert életéről 
készült emlékkiállítást. Ez az igen tartal
mas, rengeteg korabeli fényképet és újság
cikket felvonultató kiállítás nem feledtethe
ti azt a hiányt -  és erre a jelenlévők hivata
losan és nem hivatalosan többször utaltak is 
-  hogy nincs állandó kiállítása az Egyetem 
volt rektorának, Szeged város díszpolgárá
nak, mivel házának megvásárlására nincs a 
városnak anyagi fedezete.

Talán úgy tűnik, hogy kémiáról kevés 
szó esett. Az Amerikai Kémikusok Egyesü
letének ez a mérföldkő programja pont 
azért született, mintegy 10 évvel ezelőtt, 
hogy megmutassa a közvéleménynek, mi
lyen fontos és közismert felfedezések szár
maznak a kémiából, melyek jobbá teszik

* beszédét következő számunkban közöljük

mkl

életünket. Külön öröm, hogy most Magyar- 
országon, magyar Nobel-díjas felfedezésé
ért, magyar származású Amerikai Kémiku
sok Egyesületi Elnök helyezhette el az 
USA-n kívüli hetedik emléktáblát, az aláb
bi szöveggel:
„MÉRFÖLDKŐ A KÉMIAI TÖRTÉ
NETÉBEN
SZENT-GYÖRGYI ALBERT MUNKÁS
SÁGA A BIOLÓGIAI OXIDÁCIÓ ÉS 
A C-VITAMIN FELFEDEZÉSE TERÉN
Szent-Györgyi Albert (1893-1986), bioké
mikus, a 20-as években úttörő munkát vég
zett a biológiai oxidáció mechanizmusának 
felderítésében. 1930 és 1936 között, a Sze
gedi Egyetem professzoraként, sikerült be
bizonyítania, hogy a korábban általa izolált

hexuronsav a C-vitaminnal azonos, és kilo
grammos mennyiségben paprikából kivon
ható. 1937-ben kapott fiziológiai-orvostu
dományi Nobel-díjat a „biológiai égésfo
lyamatok, különösen a C-vitamin, valamint 
a fumársav-katalízis terén tett felfedezései
ért”. Később, munkatársaival együtt, világ- 
színvonalú eredményeket ért el az 
izomösszehúzódás biokémiai mechaniz
musának vizsgálatában. 1948-tól haláláig 
az Amerikai Egyesült Államokban dolgo
zott, ahol rákkutatással is foglalkozott. 
Szeged, Magyarország 
2002. május 11.

American Chemical Society 
Magyar Kémikusok Egyesülete” 

K. Gy.

Beszámoló rendezvényekről

Hőgyes délután
(B u d a p est, 20 0 2 . f e b r u á r  2 6 .)

Szántay Csaba: 
Aszimmetrikus szintézisek  
a gyógyhatású term észetes 
szerves anyagok területén

A 2001. évi kémiai Nobel-díjat az illetékes 
bizottság két részre osztotta. Az egyik felét 
Barry Sharpless amerikai professzor kapta 
a királisan katalizált oxidációs reakciók te
rületén végzett munkásságáért („fór his 
work on chirally catalysed oxidation reac
tions"). A díj másik felét újabb két részre 
osztották, amelyben a királisan katalitizált 
redukciók jelentős fejlesztésében elért 
eredményeikért (for their work on chirally 
catalysed hydrogenation reactions ’’) 
William Knowles amerikai és Ryoji Noyori 
japán kutató részesült.

Jelen előadás célja, hogy további, fő
ként a hazai -  a BME Szerves Kémiai Tan
székén és a MTA Központi Kémiai Kutató- 
intézetében végzett -  kutatásaink berkeiből 
hozzunk fel néhány példát a királis szinté
zisekre.

Mindenekelőtt az erős és hasznos bioló
giai aktivitással rendelkező természetes 
szerves anyagok és analogonjaik érdekel
nek bennünket.

S zin té z isek

Ha királis molekulákat mesterségesen állí
tunk elő, akkor alapesetben mind a kép, 
mind pedig a tükörkép (ezeket nevezzük 
egymás enantiomerjének) azonos mennyi
ségben képződik, hiszen energiatartalmuk 
pontosan azonos. A természetben azonban 
a királis molekulák nem egyenlő arányban

fordulnak elő. így a fehérjék, cukrok stb. 
túlnyomórészt csak az egyik enantiomert 
képviselik. Ennek magyarázatára számos 
elmélet született, az ok máig sem kristály- 
tiszta előttünk, de mint tényt el kell fogad
nunk. Ennek következtében az anyagok bi
ológiai hatása attól is függ, hogy a képet 
vagy a tükörképet hozzuk-e kölcsönhatásba 
az élő szervezettel. Amikor mesterségesen 
előállítjuk a kép-tükörkép keveréket (ame
lyet racém keveréknek nevezünk) és ezt 
mondjuk gyógyszerként alkalmazzuk, ak
kor az anyag fele vagy hatástalan, vagy ke
vésbé hatásos, vagy pedig egyenesen mér
gező. Az 1950-es években hozta forgalom
ba egy német gyógyszergyár a Contergan 
nevű gyógyszert jó hatású nyugtatóként, 
racém keverék formájában. Később kide
rült, hogy azok a terhes anyák, akik ezt az 
anyagot szedték, gyakran torzszülötteknek 
adtak életet. Akkoriban a terhes állatokon 
történő ún. teratogen elővizsgálatok még 
nem voltak kötelezőek. Későbbi kutatások 
során kiderült, hogy ezért a szörnyű mel
lékhatásért a racém keveréknek csak egyik 
komponense, egyik enantiomerje volt a fe
lelős.

Ma már nem lehet új gyógyszerként 
racém keveréket forgalomba hozni, hacsak 
nem végzik el az alkotó enantiomerekre kü- 
lön-külön a biológiai vizsgálatokat. Miután 
ez rettenetes többlet kiadást jelentene, ezért 
már a kutatás kezdetén elválasztják a képet 
a tükörképtől és csak az előnyösebb tulaj
donságokkal rendelkező anyaggal végzik a 
további vizsgálatokat.

A racém keverékek komponenseinek el
választására vannak módszerek, de ilyen-
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kor az elméleti, maximális kitermelés 50%, 
a gyakorlatban ez inkább 30-40%, így az 
eredeti anyagunk nagy része elvész. 
Ez nem csak gazdasági kár, hanem a nem 
kívánt enantiomer megsemmisítése is to
vábbi fejfájást okoz. Célszerű tehát olyan 
szintézismódszerek kidolgozása, amely a 
kívánt enantiomert szolgáltatja túlnyomó 
többségben. Mivel itt azonos energiatartal
mú kép és tükörkép között kell választa
nunk, a feladat meglehetősen bonyolult.

Az aszimmetrikus szintézis olyan reak
ció, amelynek során több lehetséges 
sztereoizomerből valamelyik túlnyomó 
többségben keletkezik. Ennek egyik leg
fontosabb alváltozata szerint két lehetséges

enantiomerből az egyik keletkezik elsősor
ban. Ezeket az utóbbiakat nevezzük enan- 
tioszelektiv szintéziseknek.

A gyógyhatású természetes szerves 
anyagok körében számos olyan anyag talál
ható, amelyben a sztereoizomerek száma 
nagy, ezért szintézisük során a fenti közelí
téseket kell alkalmazni. Az előadás során 
néhány olyan problémát említek, amellyel 
munkatársaimmal mi magunk is foglalkoz
tunk.

Ilyenek a reszerpin, a vinkamin, a 
Cavinton, az epibatidin, az emetin, a taxol 
szintézise.

Sz. Cs.

Rabó Gyula előadása
(S zá zh a lo m b a tta , 2 0 0 2 . m á ju s 6.)

Rabó Gyula Százhalombattán

Az MKL Dunai Kőolaj Szakcsoport, az 
ETE Kőolaj Szakosztály és a MÓL Rt. 
K+F Szervezet meghívására Rabó Gyula 
professzor, a NAKI volt igazgató-helyette
se, a zeolitkémia és -technológia kiemel
kedő tudósa előadást tartott „Rövid pillan
tás a zeolitkémia és -technológia múltbeli 
és jövőbeni irányaira. Maradandó emlék
foszlányok Varga Józsefről” címmel. 
A hallgatóság soraiban szép számmal vol
tak jelen a NAKI volt, ma már részben 
nyugdíjas alkalmazottai. Professzor urat 
Magyar János, a MÓL Rt. K+F Szervezet 
vezetője és Szíva Miklós, az MKE helyi 
szakcsoport elnöke üdvözölték.

Rabó professzor előadásának első ré
szében visszatekintett a zeolitok korai fel
fedezésére, amikor Barrer adszorpciós el
választásokra alkalmazta a mikropórusos 
felépítésű anyagot. Részletesebben beszélt 
az Union Carbide-nál Milton irányításával 
folyt zeolitkutatásról, amelybe ő 1957. jú 
nius I-jétől kapcsolódott be. Itt Rabó pro
fesszor egy hónap múlva felfedezte a savas 
Ca-cserélt X-zeolitokat, amely savas kata

litikus aktivitásában 
igen jelentősen megha
ladta a hozzávetőlege
sen ugyanolyan kémiai 
összetételű kereskedel
mi amorf katalizátorét, 
majd szeptemberben a 
termikusán kezelt 
NH4Y-zeolitokat, ame
lyek savas katalitikus 
aktivitása felülmúlt 
minden korábbi ered
ményt. Utóbbi a pórus
méret, savasság és sta
bilitás tekintetében ki
válóan alkalmasnak 
bizonyult a kőolaj-fel
dolgozás katalitikus 

krakkolási (FCC) folyamatában történő 
felhasználásra, ahol a szelektivitás- és ho
zamnövekedés a UOP számításai szerint 35 
év alatt 1012 MUSD hasznot hozott. A sa

vas katalizátorok módosulatait egyéb kő
olaj-feldolgozási folyamatokban (pl. 
hidrokrakk) is alkalmazták. Ma az újabb 
zeolitstruktúrák más kőolaj-fmomítási el
járásokat is segítenek. Rabó professzor az 
erős savasság tudományos magyarázatát 
csak 1989-1990-ben adta meg.

Ajövőben a katalízisben olyan anyago
kat használnak, amelyek aktív csomópont
jai (helyei) nem egyformák, ami kihat akti
vitásukra és szelektivitásukra. Rabó pro
fesszor megemlékezett Somorjai Gábor és 
Németh László ezzel kapcsolatos felfede
zéseiről. Ezután felsorolta a zeolitok új al
kalmazási lehetőségeit az elektronikai 
iparban (nanotechnológiában, LED- 
ekben), és a fotovoltaikus hasznosítást (pl. 
napelemekben).

Előadásának következő részében vala
mikori főnökére, Varga József professzorra 
emlékezett két véletlenszerű találkozás fel
idézésével. Ezekből kiderült, hogy a Var
ga-eljárás szabadalmaztatásának lehetet
lenné tételére Németországban tudomá
nyos kutatás folyt, és, hogy az eljárás 
alkalmazására a japán megszállás alatti 
Mandzsúriában is ipari üzemet létesítettek.

Ezután a jelenlévők szakmai kérdése
ket tettek fel és Varga professzorral kap
csolatos emlékeiket idézték fel. Károlyi 
József, a NAKI volt igazgatója eleddig ti
tokban tartott személyes vonatkozású visz- 
szaemlékezésével gazdagította Varga Jó
zseffel kapcsolatos ismereteinket.

A találkozó a volt NAKI alkalmazottak 
szűkebb körű rövid beszélgetésével és a 
MÓL Rt. százhalombattai egységénél el
helyezett Varga József mellszobor előtti 
mellékelt fénykép elkészítésével zárult 
(balról jobbra: Magyar János, Rabó Gyula 
és Károlyi József, a fényképet készítette: 
Szántay Balázs).

RL

Ankét a kőolajmaradék feldolgozásáról
(S zá zh a lo m b a tta , 2 0 0 2 . m á ju s 3 0 .)

A MÓL Rt. Dunai Finomítójában rendezett 
találkozón közel hatvan érdeklődő vett 
részt, köztük a Gazdasági Minisztérium 
Energetikai Főosztályának, és a nagyobb 
kőolajtermék fogyasztók képviselői. 
A megjelenteket Magyar János, a MÓL Rt. 
K+F igazgatója üdvözölte, majd három elő
adás hangzott el.

Dr. Gombás Vilmos, a MÓL Rt. Beruhá
zás vezetője a Dunai Finomító 1 Mt/év ka
pacitású maradék-feldolgozójának megva
lósítását ismertette a beruházó szemszögé
ből a gondolat 1991. évi megszületésétől az 
1997. évi projekt jóváhagyáson keresztül a 
2001. novemberi üzembe helyezésig. 
Az 1999 elején megindult építkezés során 
négy zöldmezős beruházás (a késleltetett

kokszoló, a hidrogén gyár, a kénkinyerő és 
a külső kapcsolat) és két üzemi rekonstruk
ció készült el közel 55 MrdFt költséggel. 
A kiadások közel felét a Foster-Wheeler li- 
cencét alkalmazó késleltetett kokszoló 
megépítésére kellett fordítani. Az előadó 
ismertette a beruházás projekt szemléletű 
megvalósítását, műszaki és pénzügyi előre
haladását, a beszerzések forrásait és a beru
házást jellemző főbb műszaki adatokat. 
A 484 szerződéssel megvalósított beruhá
zás során egyebek között 225 km-nyi cső
vezetéket, 14 tornyot és 158 szivattyút épí
tettek be. Az előadó megemlékezett a beru
házás kritikus pontjairól és az ekkor tett 
intézkedésekről is. A tapasztalatokra kitér
ve lényegesnek minősítette a kivitelezés fo-
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lyamatos kontrollingját, a szállítók, licenc- 
adók és tervezők bevonását, a szuperellen
őrzéseket és a problémák célirányos felszá
molását. Végül megemlékezett arról, hogy 
a fejlesztésért a MÓL Rt. Innovációs díjban 
részesült.

Molnár István, a MÓL Rt. Finomítás 
igazgatója bemutatta a világ és Európa kő- 
olajtermék felhasználásának szerkezetvál
tozását. Európában a fűtőolajok (a maradé
kok) felhasználása az elmúlt évtizedben je 
lentősen csökkent, az üzemanyagokon 
belül pedig a gázolajok (dízel) térnyerése 
tapasztalható a motorbenzin fogyasztás 
mérsékeltebb növekedése mellett. A fino- 
mítóipar egyik fő fejlesztési iránya tehát a 
fűtőolajok kibocsátásának csökkentése a fi
nomítók komplexitásának növelésével és 
ennek eredményeként a fehéráruk, a benzi
nek és gázolajok hozamának növelése. 
Az előadó rámutatott, hogy a maradék-fel
dolgozásra kiválasztott késleltetett kokszo
ló eljárás lényegesen elterjedtebb a világon, 
mint a másik megoldásként számításba jö
hető, de jóval költségesebb hidrokrakkolás. 
2001-ben a világ petrolkoksz termelése 60 
Mt (1998: 47 Mt), Európáé 7,5 Mt körül 
alakult, ehhez járult hozzá a MÓL Rt. a 
mintegy 200 kt/év termelésével. A fő fel-

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI
Műanyag é s  Gumi

(39. évfolyam, 3. szám, 2002. március) 
Macskási Levente: Mechanoplast 2002 

-  a műanyagipar és a kutatás-fejlesztés ak
tuális helyzete

Hasse, Hartmut: Új folyamatos keveré
si módszer: Keverőoldattal ellátott, szabá
lyozható nyírású extruderfej

Macskási Levente -  Perényi Ágnes: 
A műszaki fejlesztés fő irányai a düsseldor
fi K 2001 kiállítás tükrében II. Megvalósult 
fejlesztések

Kovács József Gábor: Gyors prototípus 
eljárások II. Gyakorlati megvalósítások

Műanyag és  Gumi

(39. évfolyam, 4. szám, 2002. április) 
László György: Gondolatok a 

Mechanoplast 2002 konferenciáról
Macskási Levente -  Perényi Ágnes: 

A műszaki fejlesztés fő irányai a düsseldor
fi K 2001 kiállítás tükrében III. Csúcstech
nológiák a műanyag-feldolgozásban

Dunai Antal: A fröccsöntött termékek 
minőségbiztosítási programjai

Zsigmond Balázs -  Czvikovszky Tibor: 
A szénszál-erősítésű, epoximátrixú kom- 
pozit mechanikai tulajdonságainak vizsgá
lata a gyantatartalom függvényében

Reil, Frank: Energiacellák a háztartás
ban és az autóiparban

mid

használók az erőművek és a cementgyárak. 
Az új technológia százhalombattai alkal
mazásával évente 22 kt kén és 170 kt ne
hézfém környezetterhelése szűnik meg. Ez
zel együtt a MÓL Rt. Dunai Finomítója je 
lentősen javította pozícióját az európai 
finomítók mezőnyében.

Tóth László, a MÓL Rt. projekt vezető
je rövid visszatekintés után a MÓL Rt. 
egyik legfontosabb jövőbeni fejlesztéséről, 
az EU 2005 évi üzemanyag minőségi elő
írásoknak történő megfelelésről adott tájé
koztatást. Az Európai Unió 2005-re előírja 
az 50 ppm kéntartalmú üzemanyagok álta
lános és a 10 ppm-es kéntartalmúak részle
ges bevezetését, és az utóbbi, kénmentes
nek is nevezett minőség kizárólagos for
galmazását 2008-2009-től (a jelenlegi 
kéntartalom plafon motorbenzineknél 150 
ppm, motorikus gázolajoknál pedig 350 
ppm). További minőségi szigorítást jelent a 
motorbenzinek aromástartalmának 35 
V/V%-ra történő csökkentése (a mostani 
42%-ról). A MÓL igazgatósága -  a vállalat 
stratégiájához igazodva -  2001 júniusában 
hozott elvi, majd 2002 februárjában gya
korlati döntést az EU 2005 üzemanyag 
projekt beindításáról. Ennek keretében a 
MÓL Rt. Dunai Finomítójában új, 2,2

Mt/év kapacitású gázolaj kénmentesítő és 
új, 40 000 Nm3/h kapacitású hidrogéngyár 
létesül, átalakítják a gázolaj ke verőt és tá
roló üzemet és megépülnek az új kénmen
tesítő segédlétesítményei is. Ezzel együtt a 
pozsonyi Slovnaft-nál (amelyben a MÓL 
Rt.-nek 36,2%-os részesedése van) új, 1,7 
Mt/év kapacitású gázolaj kénmentesítő 
épül. A projekt várhatóan rövidesen kiegé
szül a motorbenzinek minőségjavítását 
szolgáló benzin kénmentesítő üzemmel, 
amelyet a MÓL Rt. Dunai Finomítójában 
építenek meg; a Slovnaft-nál a benzinek 
kénmentesítését már megoldották. A száz
halombattai új gázolaj kénmentesítőhöz a 
Haldor-Topsoe licencét választották ki, és 
a hidegtulajdonság javító reaktorban a 
MÓL Rt. saját fejlesztésű MOLDEW kata
lizátorát fogják használni. Az ütemterv 
szerint az alapterveknek 2002 augusztus 
végéig, a teljes üzemnek 2004 II. félévére 
kell elkészülniük.

Az előadásokat követően az előadók 
kérdésekre válaszoltak, majd az érdeklődők 
Magyar János vezetésével megtekinthették 
a százhalombattai késleltetett kokszoló 
üzemet.

RL
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Will IEC 61508 C

SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

As the world’s leading provider of process safety solutions, 

Honeywell has participated actively in several working groups 

of the new IEC 61508 standard.

Honeywell’s Fail Safe Control (FSC®) product line fully supports 

this new standard, which defines functional safety for E/E/PE 

safety-related systems. FSC combines diagnostics-based technology 

with proven tested redundancy. The basic architecture o f the

FSC product line is loo2D. In combination with loolD , this 

offers the optimum combination to serve overall plant efficiency.

The FSC concept addresses all aspects o f the Safety Lifecycle 

concept: it checks the hardware included and it serves people 

working with the safety system.

F a il S a fe  C o n tr o l (F S C )  —

C o v e r in g  a ll s a fe ty  a s p e c ts  o f  b o th  h a r d w a r e  a n d  p e o p le w a r e .

Honeywell
® FSC is a U. S. registered trademark of Honeywell Inc.
Honeywell Indusrial Automation & Control http://europe.iac.honeywell.com
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és  Szerelő R észvénytársaság

A fél évszázados múltra visszatekintő 
VEGYÉPSZER Rt. az egyik legnagyobb 
hazai építő- és szerelőipari vállalkozás. 

A társaság a beruházási piacokon 
komplex minőségi szolgáltatást kínál 

a beruházási javaslatok elkészítésétől 
a kiviteli terveken, az építési, szerelési, 

kivitelezési munkákon keresztül 
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Oláh György 75 éves*

Nehéz dolog összefoglalót írni Oláh professzor munkásságáról. 
Nehéz azért, mert hiszen élő klasszikusról van szó, akinek a kar- 
bokationokkal és szupersavakkal, illetve a karbokationok kémiá
jával kapcsolatos, az 1994-es kémiai Nobel-díjat eredményező 
úttörő felismerései ma már a kémia alapinformációihoz tartoz
nak. Természetszerű tehát, hogy ezek az eredmények az egyete
mi alapképzés részét képezik, sőt egyes elemei már a középisko
lai kémiaoktatásban is megtalálhatók. Ugyanakkor nem könnyű a 
feladat azért sem, mert sokoldalú, gazdag és még mindig terebé
lyesedő életműről van szó. A pálya 1949-ben indult a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, ahol Zemplén Géza mellett tanársegédként 
dolgozott, majd 1956 után külföldön folytatódott. Rövid londoni 
kitérőt követően előbb ipari kutatóként Kanadában (Samia, Dow 
Chemical Company), majd az Egyesült Államokban dolgozott, 
előbb a Case Western Reserve Egyetemen (Cleveland), majd 
1977 óta Los Angelesben, a Dél-Kalifornia Egyetem (USC) 
Loker Szénhidrogén-Kutató Intézetében.

Oláh professzor azok közé a díjazottak közé tartozik, akik a 
Nobel-díj elnyerését követően is töretlenül és eredményesen 
folytatták kutatásaikat, sőt bátran mondhatjuk, hogy ezek az évek 
fontos új felismeréseket, és ezeken keresztül munkásságának ki- 
teljesedését hozták. Ezt támasztják alá azok az elismerések is, 
amelyeket a ’90-es évek második felében újabb eredményeiért 
kapott, beleértve a Cotton-érmet (1996), valamint az Amerikai 
Kémiai Társaság Arthur C. Cope-díját (1999), amit a megelőző öt 
évben elért jelentős eredmények elismeréseként adnak.

A Nobel-díjat követő évek egyik fontos, előremutató felisme
rése a szuperelektrofilekkel kapcsolatos elmélet kidolgozása. En
nek lényege, hogy bizonyos elektrofilek reaktivitása erősen savas 
(szupersavas) körülmények között protonálódás (protoszol- 
vatálás) eredményeként jelentősen megnövekszik. így például az 
acilkationok viszonylag gyenge elektrofilek, hiszen túlnyomóan 
lineáris karboxóniumion természetűek (i), és a szomszédos oxi
génatomjelentős töltésdelokalizációja eredményeként a karboka- 
tionos jelleg nagyon lecsökken. Elektrofil jellegük ezért nagy
részt tt-donor aromás nukleofilekkel való kölcsönhatás közbeni 
polarizálhatóságuk következménye.

+ . .  +
R—C = 0 : -+----------► R— C = 0 : 7

Nem meglepő tehát, hogy az acilkationok (így az acetilkation) 
sem dezaktivált (azaz csökkent 7t-donor képességű) aromás ve- 
gyületekkel, sem pedig (a-donor) telített szénhidrogénekkel nem 
reagálnak. Szupersavas aktiválás körülményei között azonban az 
acetilkation oxigénatomja protoszolvatálódik és így delokalizáci- 
ós részvétele jelentősen csökken. Ennek eredményeként fokozó
dik a karbokationos jelleg, és a képződött protoacetil dikation- 
szerű aktivált forma (2) jelentősen megnövekedett acilező 
képességgel rendelkezik. így az acetilkation szupersavas közeg
ben reagál izobutánnal hidridátviteli reakcióban.

HjC—C = 0 : HF + BF3
(CH3)3CH

(CHjJjC - CH3CH=OH + (CFFj^C*

Ugyanilyen ok miatt -  vagyis azért, mert a karbonilszénatom 
csak enyhén elektronhiányos, amely nem elegendő átrendeződé
sek létrejöttéhez -  a karbonilvegyületek az alkánokkal ellentét
ben alacsony izomerizációs aktivitást mutatnak. Szupersavas ak
tiválás esetén a karbonilvegyületek oxigénatomja azonban nem 
csak protonálódik, hanem egy további lépésben protoszol
vatálódik is. Ennek eredményeként itt is jelentősen csökken a 
szomszédos oxigén delokalizációs részvétele, vagyis a protoszol- 
vatálódás elősegíti a karbokationos jelleg kialakulását, ami vi
szont könnyű átrendeződéseket tesz lehetővé. Ennek szép példá
ja az izobután szupersavas körülmények közötti, a 
Koch-reakciótól eltérő mechanizmussal -  protoszolvatált 
formilkation (HCOH2+) részvételével -  lejátszódó formilezése 
pivalaldehiddé, majd ennek aldehid-keton átrendeződése az el
ágazó láncú metil-izopropil-ketonná.

Fentiekhez hasonló viselkedést tapasztalhatunk a N 0 2+-kati- 
on esetén is. Mivel a N 0 2+-kation is lineáris, magának a nitrogén
nek pedig nincs szabad atompályája, ezért elektrofílként re-donor 
aromás nukleofilekkel szembeni reakciókban képes reagálni. 
Emiatt nitróniumsókkal nem lehet nitrálni sem dezaktivált aro
más vegyületeket, sem telített szénhidrogéneket. A N 0 2+-kation 
oxigénatomjai kötetlen elektronpárjai azonban további kölcsön
hatásba léphetnek savakkal. E protoszolvatálódás (vagy határ
esetben protonálódás) eredményeként képződő N 0 2H2+-pro- 
tonitróniumion (5) (amit tömegspektrometriásan is sikerült 
kimutatni) rendkívül reaktív szuperelektrofil, hiszen hajlott és 
van egy üres p-pályája.

+
0 = N = 0

Jelentős eredményeket ért el Oláh professzor a metán maga
sabb szénhidrogén homológokká történő közvetlen, oxidatív át
alakítása területén is (mint például a metán etán, illetve metanol 
képződésével járó reakciója). A metanol közvetlen (azaz nem 
szintézisgázon keresztül történő) szintézisének az a jelentősége, 
hogy metanol különböző savas katalizátorokkal könnyen átala
kítható magasabb telített szénhidrogének keverékévé (azaz ben
zinné), vagy aromás szénhidrogénekké. Megfelelő katalizátoro
kat alkalmazva ezen kívül a metil-alkoholt (vagy a belőle 
könnyen képződő dimetil-étert) etilénné vagy propilénné is át le
het alakítani.

Végezetül említsük meg a globális felmelegedésért részben 
felelős szén-dioxid kémiai újrahasznosítására vonatkozó eredmé
nyeket is, amelyek a metanol üzemanyagcellában történő fel- 
használásához kapcsolódnak. A Jet Propulsion Laboratory-val 
közösen kidolgoztak egy folyadék-üzemanyagú, közvetlenül me
tanollal táplált üzemanyagcellát (DMFC). Ezt fordított (regenera
tív) üzemmódban használva a C 0 2 különböző oxigéntartalmú 
vegyületekké (formaldehid, hangyasav, metil-formiát, dimetoxi- 
metán, trimetoxi-metán, trioxán és dimetil-karbonát) redukálha
tó, amelyek mindegyike egyaránt alkalmazható üzemanyagként 
is.

Molnár Árpád

* A május 22-én 75. életévét betöltött Oláh professzor önéletrajzi könyvének ma
gyar fordítása (Életem és a mágikus kémia, Better Kiadó és Nemzeti Tankönyv- 
kiadó) a könyvhétre jelent meg.

0  OH 

0
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A magyar vegyipar 1990-2000 II.* **
A vegyipar szakágazatainak értékelése

Gyógyszeripar

A kereken 100 éves múltra visszatekintő gyógyszeripar je
lentős szerepet játszott és játszik ma is vegyiparunkban. 
A vegyipar termelésében elfoglalt részaránya -  hasonlóan 
a műanyagalapanyag-gyártáshoz -  meghaladja a világátla
got. A fejlődésében meghatározó volt a kiemelkedő kuta
tói-mérnöki munka, a magas szintű munkakultúra és inno- 
vati vitás.

Az 1. tá b lá za tb a n * * *  részletesen bemutatott számsor
ok szerint a rendszerváltást követő években a gyógyszer- 
ipar termelésének volumene folyamatosan csökkent és 
KSH adatok szerint 2000-ben változatlan áron számolva, 
az 1989. évi szint 31,2%-ára süllyedt.

Tekintettel arra, hogy a változatlan áron számolt terme
lés ilyen mértékű csökkenése az olvasók többségében bi
zonyára meglepetést kelt, úgy érezzük, hogy most nem 
csak az idevezető folyamatok elemzése, hanem a számsze
rűség helyességének bizonyítása is helyénvaló.

Erre azért is szükség van, mert a gyógyszeripar és a 
Gazdasági Minisztérium kompetens képviselői [6] is úgy 
értékelik az elmúlt éveket, hogy a gyógyszeripar utolérte a 
rendszerváltás előtti éveket.

Tévedhet-e ennyit a KSH?
Közelítsük meg a kérdést most oly módon, hogy nem 

támaszkodunk a KSH változatlan áras volumen-indexeire. 
Mielőtt erre sort kerítenénk, annyit azért le kell szögezni, 
hogy a termelés változatlan áron való számbavétele és kö
vetése világszerte kötelezően alkalmazott gyakorlat. Ki
alakult technikája van annak, hogyan lehet a termékváltást 
és általában a fejlődést a számításokban nyomon követni.

Ezen kitérő után nézzük meg, hogyan alakult a gyógy
szeripar termékeinek két főpiaca az elmúlt 10 évben.

E x p o rt

1990-ben a gyógyszertermékek exportja: 220,4 millió 
USD és 483,2 millió rubel volt.

Itt némi gondot okoz, hogy miként számítsuk át a rubel 
árakat dollárra. Korábban a rubelben elszámolt forgalom 
árképzése az érintett országok között teljes körűen úgy tör
tént, hogy a dokumentált világpiaci árakhoz 1 rubel ~ 1,5 
USA dollár átszámítási faktort rendeltek. Most nem ebből 
indulunk ki, hanem azt vesszük alapul, hogy 1991-ben a 
volt Szovjetunió velünk szemben fennálló államadósságá
nak hosszú távú rendezésénél a számunkra kedvezőtlen 
1 rubel = 0,92 USD szorzószámban állapodott meg a két

* A közlemény első része lapunk előző számában [Magy Kém. Lapja, 57, 263
(2002)] jelent meg

** 1121 Budapest, Pelsőc u. 6.
*** A Közlemény I. részében található [Magy. Kém. Lapja, 57, 263 (2002)]

CSURGAI LAJOS“

kormány. A fentiek szerint számolva 1990. évi gyógyszer- 
exportunk összesen 664,9 millió dollár volt.

2000-ben a gyógyszertermék export 345,7 millió dol
lárt tett ki (forrás: Kopint Datorg), így 1990 és 2000 között 
teljes gyógyszer exportunk legalább 319,2 millió dollárral 
csökkent.

B e ls ő  p ia c

A gyógyszeripartól származó adatok szerint a hazai terme
lés értékben számított részesedése a belföldi piacból az 
1990. évi 75%-ról mára 35% alá csökkent, úgy, hogy nem 
csak a ránk jutó szelet lett lényegesen vékonyabb, hanem 
becslések szerint a torta is kb. 20%-kal zsugorodott.

Mivel mindkét főpiacunk forgalma lényegesen csök
kent, nem képezheti vita tárgyát az, hogy -  számításba vé
ve a belső piac becslési bizonytalanságait is -  a gyógyszer- 
ipar változatlan áras termelése közel áll a KSH által 
számítotthoz. A félreértés abból adódik, hogy a gyógyszer- 
ipar nyilvános kiadványaiban és elemzéseiben nem válto
zatlan áron számol, hanem a folyóáras árbevételt veszi fi
gyelembe. A gyógyszeripar árbevétele pedig az elmúlt 10 
évben kiemelkedő mértékben növekedett.

A KSH minden évben kiadott termelői árindexei fel- 
használásával kiszámoltuk a szűk vegyipar egészére, és 
külön néhány szakágazatra, hogy milyen mértékben növe
kedtek a termelői árak az 1990 és 2000 közötti években:

országos fogyasztói árindex 
termelői árindexek:

625%

szűk vegyipar 698%
műanyagalapanyag-gyártás 343%
tisztítószerek és kozmetikai ipar 739%
gyógyszeripar 1 322% !
szűk vegyipar gyógyszeripar nélkül 570%

A stabil, évi 1-2%-os inflációt felmutató országokban 
piacgazdasági körülmények között a termelői árak növeke
désének kisebbnek kell lennie, mint a fogyasztói áraké. így 
az Európai Unió vegyiparában az 1990 és 1999 közötti ki
lenc évben a vegyipari termelői árak mindössze 2,1%-kal 
növekedtek, miközben az Európai Unióban a fogyasztói 
árak ugyanebben az időszakban 30,9%-kal lettek maga
sabbak.

Úgy gondoljuk, hogy az előzőekben leírtak minden fél
reértésre és látszólagos ellentmondásra választ adnak.

Nem lehetett megkerülni, hogy a gyógyszeripar árbevé
tele kiemelkedően gyors növekedési ütemének tényleges 
okára rámutassunk. A gyógyszeripar termelői áraival és ár- 
érzékenységével kapcsolatban további három megjegyzést 
teszünk:
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1. A gyógyszer egyedülállóan speciális termék, erre a 
legfejlettebb országokban is tekintettel vannak. Megvásár
lásánál elsősorban nem az ár a meghatározó, és ami a leg
fontosabb, a megvásárlásról nem a fogyasztó, hanem első
sorban a gyógyszert felíró orvos dönt gyakran nem csak 
szakmai szempontok alapján.

2. A termelői árak átlagon felüli növelése a magyar 
gyógyszeriparban indokolt volt, legfeljebb a mértékeken 
lehet vitatkozni. Feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a 
rendszerváltás előtt a betegek olcsón jutottak gyógyszer
hez és a termelő vállalatok árérdekeltsége kicsi volt. 
Az utóbbival kapcsolatban tudni kell, hogy a gyógyszer- 
ipar a nagy nyereségét azokban az években a kiemelkedő
en gazdaságos rubel elszámolású exporton érte el. Olyan 
magas volt az extraprofitja, hogy ennek egy részét a kor
mányzat -  kifejezetten a gyógyszeripar részére kitalált -  
„termelési adó” formájában hosszú éveken keresztül el
vonta. így a gyógyszeripar nyereségét az exportárak, illet
ve az elvonás mértéke és nem a belföldi értékesítésből 
származó haszon határozta meg.

3. A hazai termelői árak alakításánál húzóerőt jelentett 
és jelent ma is az import gyógyszerek nagyon magas ár
színvonala. Ez még jelenleg is számottevően meghaladja a 
hazai gyártású gyógyszerekét.

A gyógyszeripar termelésének drasztikus csökkenése 
és az import gyógyszerek látványos térhódítása és mind
ezek körülményei nem csak vegyiparunk, hanem egész 
iparunk újkori történetének sokszereplős, szomorú fejeze
te. A multinacionális gyógyszeripar ugyanis könnyedén, 
ellenállás nélkül kaparintotta meg a magyar gyógyszerpia
cot, amikor azt Brüsszel egyetértésével könnyedén meg le
hetett volna védeni. Az Európai Unióval 1991. december 
16-án kötött Társulási Szerződés ugyanis lehetővé tette, 
hogy Magyarország az EU tagországokból importált 
gyógyszerekre mennyiségi korlátokat állapítson meg. 
E szerint 1992-ben 40 millió dollár lehetett volna a kvóta, 
melynek évi 10%-os növelésével 2000. december 31-ig 
kellett volna felszámolni a korlátozást. Ezen utolsó évben 
tehát 97 millió dollár importkvótánk lehetett volna. Ezzel 
a lehetőséggel Magyarország nem élt. Már az első évben a 
lehetséges 40 millió dollár helyett kereken 100 millió dol
lár volt az EU-importunk, 1997-ben pedig már 265 millió 
dollár.

Mindezt a magyar kormányzát, az Egészségügyi Mi
nisztérium és a hozzájuk rendelt intézetek nemcsak tétle
nül nézték, hanem részben még elő is segítették. Az iparért 
felelős minisztériumok pedig nem emelték fel a szavukat.

Az elmúlt 1 -2 évben a magyar gyógyszeripar kiemelke
dően magas, kereken 40 milliárd forint adózás előtti nyere
séget ért el. Úgy gondoljuk, hogy a magyar piacon jelenlévő 
külföldi gyógyszeripari vállalatok országunkban felmerülő 
marketing és promóciós kiadásai nagy valószínűséggel 
meghaladják a magyar gyógyszeripar teljes nyereségét.

Gazdasági-társadalmi fejlődésünk egyik kulcseleme az 
egészségpolitika. Halálozási és egészségügyi statisztikák 
szerint is e tekintetben hazánk negatív rekordokat döntö
get. Ehhez hozzájárultak az előzőekben leírtak. A költség- 
vetés hosszú évek óta nem finanszírozza kellően a gyógy

szertámogatást, és ez növekvő szociális feszültségek forrá
sa.

Az EU tagállamai ma is szabadon döntenek a gyógy
szerek árszínvonaláról, a gyógyszerárak struktúrájáról, va
lamint a gyógyszer-támogatási elvekről és mértékekről 
(csak az átláthatóságot kell biztosítani). A mindenkori ma
gyar kormánynak tehát EU-konform lehetősége van arra, 
hogy költséghatékony és a magyar gyógyszeripart védő in
tézkedéseket hozzon.

Növényvédőszer-gyártás

A növényvédőszer-gyártás gyógyszeripart követő bemuta
tását indokolja, hogy mindkét gyártási ágban biológiailag 
aktív vegyületek előállításával foglalkoznak és így a szigo
rú vizsgálati, engedélyezési ellenőrzési előírások nagyon 
fontos feladatokat rónak a termelő vállalatokra.

A magyar növényvédőszer-ipar fejlesztése a 70-es, 
80-as években részben a világviszonylatban is magas bel
ső felhasználásra és a hosszútávon biztosnak látszó export
ra alapozva ment végbe. A kb. évi 350 millió USA dollár 
forgalmat felmutató növényvédőszer-gyártás részaránya a 
szűk vegyipar termeléséből 1989-ben 7,2%-ot tett ki, 
szemben az Európai Unió ugyancsak exportorientált 
növényvédőszer iparának a 90-es években elért 2,7%-ával. 
Magyarország a 80-as években a világtermelés
1,5-1,6%-át adta, míg a szűk vegyiparunk részesedése a vi
lágtermelésből 0,3% körül volt.

A főleg reprodukciós készítmények saját technológiá
val történő termelése a belső piac ellátása mellett a volt 
Szovjetunióba irányuló exportra alapozódott. A rendszer- 
váltást követően a vegyiparon belül a legnagyobb megráz
kódtatást -  legalábbis arányaiban -  a növényvédőszer- 
gyártás szenvedte el:

1. mint majdnem valamennyi iparágat, a növényvédő- 
szer-ipart is sújtotta az importliberalizáció gyors, átmene
tet nem biztosító bevezetése;

2. gyakorlatilag teljesen elvesztettük a volt Szovjetunió 
piacát. Ez a piac a 80-as években évi kb. 160 millió dollár 
értékű exportot tett lehetővé és a piac elvesztését más or
szágokéval pótolni nem lehetett. Csak példaként említjük 
meg, hogy a tiokarbamát termékcsaládnál a világ termelő 
kapacitásának mintegy harmadával rendelkeztünk;

3. a magyar mezőgazdasági növényvédőszer felhaszná
lása kevesebb, mint a felére esett vissza, és ezt a piacot is 
ma már alapvetően multinacionális cégek uralják.

Petrolkémia é s  műanyagalapanyag-gyártás

A rendszerváltás óta eltelt több mint 10 év már bizonyos 
gazdaságtörténeti visszatekintésre is lehetőséget nyújt. 
Biztos, hogy nem tévedünk akkor, amikor megállapítjuk, 
hogy vegyiparunknak a 70-es, 80-as években végrehajtott 
gyorsütemű fejlesztése a petrolkémia és műanyagalap
anyag-gyártás tekintetében nagyon sikeres volt. Korszerű 
technológiákkal rendelkező, termelési kapacitásait tekint
ve is versenyképes vállalatok jöttek létre. A TVK Rt. vala
mivel több, mint 600 ezer tonna/év olefintermelő kapacitá-
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sával (360 ezer tonna etilén és 240 ezer tonna propilén) 
már Európa számottevő vállalatai közé tartozik. 
A BorsodChem Rt. pedig Közép-Kelet Európa legna
gyobb PVC-termelője.

Műanyaggyártásunk színvonalát és termékeink minő
ségét is jól jellemzik, hogy a rendszerváltást követő 1 -2 év
ben a műanyagalapanyag-gyártás volt az egyedüli vegy
ipari (sőt ipari!) szakágazat, ahol a termelés nem torpant 
meg, sőt fejlődése töretlenül folytatódott.

Műanyagalapanyag termelésünk az elmúlt 40 évben a
8. táblázat szerint fejlődött.

8. táblázat
Magyarország műanyagalapanyag termelése 

és felhasználása (kt)

Év Termelés Belföldi
felhasználás

1960 12 22
1970 56 133
1980 318 355
1990 615 374
1991 657 342
1992 696 314
1993 694 352
1994 731 390
1995 742 388
1996 699 417
1997 813 523
1998 848 544
1999 820 583
2000 1 009 680

Az előzőekből kitűnik, hogy műanyagtermelésünk az 
elmúlt 10 évben rendre meghaladta a belső felhasználást és 
a műanyagalapanyag-gyártás az egyedüli jelentős szak
ágazatunk, amely töretlenül pozitív külkereskedelmi 
egyenleget mutat fel. A kiviteli többlet évi 100-150 millió 
dollár körül volt.

Bár nettó exportőrök vagyunk, mégis jelentős az alap
anyag importunk is. A magasabb értékű különleges tulaj
donságokkal rendelkező műszaki műanyagoknál majdnem 
100%-ban behozatalra szorulunk. Az importtermékek fel- 
használása az elmúlt években az átlagosnál gyorsabban 
növekedett és áruk is jóval magasabb a tömegtermékeké
nél. Erre a körülményre a műanyag-feldolgozás elemzésé
nél még visszatérünk.

Az elmúlt években műanyagalapanyag-gyártó vállala
taink rendre nyereségesen gazdálkodtak, amit azért érde
mes külön is hangsúlyozni, mert eredményeiket valódi 
versenyhelyzetben érték el.

A műanyagalapanyagok termelői árai 1990 és 2000 kö
zött -  követve a világpiaci árakat -  mindössze 343%-kal 
emelkedtek, szemben a gyógyszeripar 1 322%-ával, vala
mint a háztartásvegyipar és kozmetikai ipar 739%-ával.

A műanyagalapanyag-gyártó vállalatok nyereséges 
gazdálkodása lehetővé tette, hogy jelentős beruházások ré
vén is növeljék gyártási kapacitásaikat. Követve a világ 
műanyagiparában fellelhető tendenciákat, az olefingyártó 
kapacitás növelését határozták el a TVK Rt.-nél. A beruhá

zás eredményeként a vállalat olefintermelése 1 millió ton- 
na/év körül lesz, ami azt eredményezi, hogy a vállalat ter
melő kapacitásainak nagyságát tekintve is lépést tart a 
világ legnagyobb termelőivel. Jelentősen növelik a polieti
lén- és a polipropilén-gyártást is. A BorsodChem Rt.-nél 
jelentős fejlesztésekkel valósult meg a poliuretán-gyártás 
legfontosabb alapanyagát képező MDI és TDI termelése.

A műanyaggyártó vállalatainkban rejlő lehetőségeket a 
külföldi tőke is hamar felismerte, és korábban inkább 
pénzügyi, majd az elmúlt 1-2 évben egyre inkább szakmai 
befektetők érdeklődésének középpontjába kerültek.

A térség olefíntermelőinek és -felhasználóinak elhe
lyezkedése határainkon belül és azon túl is, több együtt
működési lehetőségre és ezek kombinációjára nyújt lehe
tőséget. Ma (2002 tavaszán) azonban nem lehet még 
prognózisokra sem vállalkozni.

Műanyag-feldolgozás

A rendszerváltást a műanyag-feldolgozó ipar is megszen
vedte, és 1989 után 1992-ig bezárólag termelése számotte
vően csökkent, majd 1993-1994-től gyors fejlődés követke
zett be, ami napjainkban is tart. Változatlan áron számolva 
1989-hez viszonyítva a termelés 2000-re 75%-kal növeke
dett, ami a dinamikát tekintve az első helyet jelenti a teljes 
vegyipar valamennyi szakágazata között.

A műanyag-feldolgozás gyors fejlődésében jelentős a 
külföldi szakmai befektetők szerepe, akik zömében zöld 
mezős beruházásokat hajtottak végre. A hazai műanyag
feldolgozó ipar szerkezete mind az alkalmazott technoló
giák, mind a termékek alkalmazásában, valamint a válla
latnagyság szakágazaton belüli megoszlása tekintetében 
megfelel a nyugat-európai átlagnak.

A műanyagipar fejlettségének nemzetközileg is elfoga
dott mérőszáma az 1 főre jutó műanyagfelhasználás. Ebbe 
beleértik a hőre keményedő gyantákat is, melyeket a fa-, 
festék- és ragasztógyártásban alkalmaznak. A termelés az 
elmúlt 5 évben a következők szerint alakult (kt-ban):

1996 1997 1998 1999 2000
Műanyagokból előállított 352 444 44? 45§ 510
termékek
Kötőanyagok, ragasztók 64 79 97 125 170
Összesen: 416 523 544 583 680

Az egy főre jutó kb. 68 kg műanyagfelhasználásunk a 
nemzetközi összehasonlításban nem sokkal marad el 
Nagy-Britannia (1999-ben 78 kg/fő,) vagy Franciaország 
(1999-ben 81 kg/fő) felhasználásától. Az elmúlt években a 
feldolgozott műanyagok mennyiségben és értékben is kife
jezett exportja és importja a 9. táblázat szerint alakult.

A nagyon jelentős termelésnövekedés ellenére a feldol
gozott műanyagok importja minden várakozást meghaladó 
értékben növekedett és 2000-ben 866 MUSD-t ért el.

Figyelemre méltó, hogy mig a mennyiséget tekintve a 
műanyag termékek évenkénti exportja és importja között 
nincs lényeges különbség, addig értékben az egyenleg év- 
ről-évre növekedett és 2000-ben a deficit 452 MUSD-t ért
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9. táblázat
Feldolgozott műanyag termékek 

kereskedelmi forgalma Magyarországon

Év

Export Import Egyenleg

Meny-
nyiség,

kt

Érték,
MUSD

Meny-
nyiség,

kt

Érték,
MUSD

Meny-
nyiség,

kt

Érték,
MUSD

1995 78,7 215,6 66,7 345,7 + 12,0 -130,0
1996 89,0 245,8 77,1 383,2 + 11,9 -137,4
1997 127,0 322,9 113,5 523,7 +13,5 - 200,8
1998 139,0 342,6 142,5 665,9 -3,5 -323,3
1999 156,3 350,3 168,1 747,3 - 11,8 -397,0
2000 195,9 414,6 208,9 866,8 -13,0 -452,2

el, ami az előzőekben ismertetett adatok szerint egyértel
műen az import termékek nagyon magas egységárára ve
zethető vissza. Az exportált termékeink átlagára 2000-ben 
valamivel több, mint 2 USD/kg volt, az importált termékek 
átlagára ezzel szemben 4,15 USD/kg. A rendelkezésünkre 
álló, itt most nem ismertetett részletesebb információk 
alapján megállapítható, hogy 2:1 arány érvényesül a tömeg
termékek esetében is (cső, fólia stb.). A legnagyobb import 
tétel 340 MUSD értékben az egyébként nagyon részletes 
bontású importstatisztika (14 termékcsoport) „egyéb ter
mék” kategóriájába tartozik. Ennek részletes elemzése így 
nem lehetséges. Valószínű, hogy ezen termékkör zömét a 
magyarországi multinacionális vállalatok az általuk gyár
tott termékekbe építik be, és részben magasabb egységárú 
műszaki műanyagot használnak fel előállításukhoz.

M egemlítjük, hogy a műanyag-feldolgozó ipar 452 
MUSD-t kitevő negatív külkereskedelmi egyenlege meg
haladja a vegyipar minden egyéb szakágazatának negatív 
szaldóját. Várható, hogy részben emiatt is a műanyag-fel
dolgozó ipar fejlődése a jövőben is meghaladja a teljes 
vegyipar fejlődését és a termékpaletta bővülése, valamint a 
beszállítói kapcsolatok remélhető szorosabbá válása kö
vetkeztében csökkenni fog a szakágazat kiugróan magas 
külkereskedelmi hiánya is.

Műtrágyaipar

Európai viszonylatban is kiemelkedően kedvező természe
ti adottságaink és az egy főre jutó mezőgazdasági terület 
nagysága a rendszerváltás előtti években jelentős szerepet 
juttatott mezőgazdaságunknak, amely a hazai igények biz
tosítása mellett jelentős értékű exportot teljesített, egyrészt 
a mezőgazdasági termékeknél és áttételesen az élelmiszer- 
iparban is.

Amezőgazdaság tennelői potenciáljának jó  kihasználá
sa érdekében a 60-70-es években nagy figyelmet fordítot
tak a termésátlagok alakulásában meghatározó szerepet 
játszó műtrágyák hazai tennelésének növelésére.

Mezőgazdaságunk műtrágyafelhasználása már a 70-es 
években elérte, sőt meghaladta a fejlett országokra jellem 
ző értékeket. Fajlagos műtrágyafelhasználásunk változását 
nemzetközi összehasonlításban a 10. táblázatban mutatjuk 
be.

10. táblázat
Magyarország és néhány nyugat-európai ország 

egy hektár mezőgazdasági területre jutó 
műtrágyafelhasználása a 90-es években

Ország
Fajlagos műtrágya 

felhasználás, 
kg hatóanyag/hektár

Franciaország 159
Németország 243
Olaszország 133
Spanyolország 82
Hollandia 284
Dánia 216
Európai Unió átlag 171
Magyarország

1988 205
1990 153
1992 42
2000 87

Mezőgazdaságunk szervezetének és tulajdonviszonyai
nak megváltozása, valamint a belföldi kereslet visszaesése 
miatt drasztikusan csökkent a műtrágyafelhasználás, vala
mint a műtrágyatermelés is. A termelés csökkenéséhez 
hozzájárult az olcsó FÁK import és nem utolsó sorban az 
is, hogy a TVK Rt. és BorsodChem Rt. véglegesen leállí
tották korszerűtlen és magas energiafogyasztású nitrogén- 
műtrágya üzemeiket. Műtrágyatermelésünk a rendszervál
tás előtti évekhez viszonyítva 1992-ben 15%-ra esett 
vissza, úgy, hogy foszfor-műtrágya termelés ebben az év
ben nem is volt.

Annak érzékeltetésére, hogy mennyire drasztikusak és 
egyedülállóak voltak a változások, bemutatjuk a volt 
KGST országok 1996. évi műtrágyatermelését és mező- 
gazdaságuk külkereskedelmi egyenlegét (11. táblázat).

11. táblázat

Ország
Műtrágya- 
termelés, 

kt hatóanyag

A mezőgazdaság 
külkereskedelmi 

egyenlege, MUSD
Magyarország 328 +1 895
Lengyelország 2 235 -1 000
Románia 1 447 +4
Bulgária 1 202 +31
Csehország 356 -834
Szlovákia • -413

Elméleti a kérdés, hogy mennyivel lehetett volna na
gyobb mezőgazdaságunk pozitív külkereskedelmi egyen
lege, ha termelő potenciálját megfelelő műtrágyázással -  a 
korábban már elért szinten -  ki tudták volna használni.

Még ma is korszerűnek tekinthető a Nitrogénművek Rt. 
nitrogén-műtrágya gyára, mely egyedüli termelő az or
szágban. A vállalat kapacitását az elmúlt 10 évben talán ha 
egyszer (2000-ben) tudta kihasználni.

Foszfor-műtrágya termelési lehetőségeinket egyik év
ben sem használtuk ki, sőt, mint már említettük, volt olyan 
év, amikor egyáltalán nem termeltünk.
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A magyar műtrágyaipar jövőjét nagy valószínűséggel 
az határozza majd meg, hogy mezőgazdasági termékeink 
mekkora piacot kapnak az EU csatlakozás utáni időben.

Mosószerek, tisztítószerek és testápolási cikkek

A 80-as évek végéig a szakágazat műszaki színvonala és 
egyéb adottságai nagyjából a vegyipar átlagának feleltek 
meg. A termelő vállalatok 1990-ig magyar kézen voltak, 
az import részaránya a belföldi ellátásban nem volt jelen
tős. Vállalataink már akkor is keresték a szakmai együtt
működést a fejlett országok vállalataival és jöttek is létre 
megállapodások licenckészítmények előállítására, bér
gyártásra stb.

A szakágazat privatizációja az elsők között kezdődött 
meg. A külföldi befektetők célja elsősorban a piac meg
szerzése volt. 2000-ben a hazai termelést 52%-ban a nagy 
multinacionális cégek (egyenként 10 milliárd Ft feletti for
galommal), 30%-át pedig a közepes nagyságú külföldi cé
gek uralták. A magyar tulajdonú vállalatok piaci részese
dése kb. 10% volt.

A szakma vezető multinacionális vállalatai tehát vagy 
Magyarországon folyó termeléssel, vagy termékeik im
portja révén jelen vannak a magyar piacon és ez alapján azt 
kellene leírni, hogy igazi „versenyhelyzet” alakult ki. 
Ez azonban nyugodt lelkiismerettel nem állítható, miután a 
versenyhelyzet előnyei nem jelentkeznek. A termékek ter
melői árai az elmúlt 10 évben a belföldi inflációt és a szűk 
vegyipar termelői árindexét jóval meghaladó mértékben 
emelkedtek és e tekintetben a szakágazatot csak a gyógy
szeripar előzi meg.

A magyar piacot uraló három legnagyobb multinacio
nális vállalat egyenként évente több milliárd forintos rek
lámkiadással Magyarországon vezető helyeket foglal el a 
reklámra legtöbbet költő vállalatok sorrendjében.

Meglepően kevés beruházás valósult meg az elmúlt 
években. Míg a szakágazat termelése a szűk vegyipar ter
melési értékében kb. 9,5%-ot tesz ki, addig a beruházások
ra fordított eszközöknek a szűk vegyiparon belüli részará
nya 1998-ban 3,0%, 1999-ben 1,5% és 2000-ben 1,2% 
volt. Egyik multinacionális vállalat néhány évvel ezelőtt 
beruházást hajtott végre vidéken, jelentős, vissza nem térí
tendő állami támogatással.

Valószínű, hogy ebben a szakágazatban a fő szakmai és 
tulajdonosi struktúrák már kialakultak és olyan egyensúlyi 
helyzet jött létre, amelyben reményeink szerint csak egy 
változás lesz, nevezetesen az, hogy a versenyhelyzetből jo 
gosan elvárható előnyök is kimutathatók lesznek.

Kőolaj-feldolgozás

A hazai kőolaj-feldolgozó ipar korszerű üzemei, a Dunai 
Finomító 1965-ben, a Tiszai Finomító pedig 1979-ben 
kezdték meg a termelést. A Dunai Finomító kapacitása 8 
millió tonna/év, a Tiszai Finomítóé pedig 3 millió tonna/év. 
A még üzemben lévő Zalai Finomító főleg a bitumen-elő
állítás miatt bír jelentőséggel.

A 80-as években a kőolaj-feldolgozás időnként mégha

mkl

ladta az évi 10 millió tonnát, jelenleg 7 millió tonna körül 
mozog. A rendszerváltás utáni években a termékek iránti 
igény is csökkent és ehhez még hozzájárult, hogy a kőolaj 
és kőolajtermékek importját és kereskedelmét úgy liberali
zálták, hogy gyakorlatilag ellenőrzés nélkül lehetett bármi
lyen terméket olcsón, a költségvetéssel szembeni köte
lezettségek teljesítése nélkül importálni. így egy 
mesterségesen létrehozott konkurencia alakult ki a magyar 
kőolaj-feldolgozó ipar és a szürke kereskedelem között. A 
kormányzat hosszú ideig tehetetlenül figyelte az eseménye
ket. Az idő múltával, nagyon lassan és körülményesen lehe
tett csak úgy, ahogy rendet teremteni.

A kőolaj-feldolgozó ipar termelése változatlan áron 
1989 és 2000 között 80%-ra csökkent. Ez az értékben kife
jezett változás jól összecseng a feldolgozott kőolaj termé
szetes mértékegységben kifejezhető mennyiségi változásá
val. Az elmúlt 10 évben jelentős mértékben csökkent az 
alacsony értékű, gyakorlatilag nem exportálható fűtőolaj 
mennyisége és ezzel párhuzamosan növekedett a fehéráruk 
részaránya.

Korszerű reformáló és egy évi 1,5 millió tonna kapaci
tású enyhe hidrokrakkoló üzem épült és a termékek minő
ségének javítása érdekében, illetve a szigorodó környezet
védelmi előírásoknak eleget téve 30 000 tonna/év 
kapacitású kénkinyerő üzemet létesítettek. A finomító 
komplexitásának növelésére 2001-ben új késleltetett kok
szolót helyeztek üzembe (amit 2000-ben már megelőzött 
egy új kénkinyerő és egy hidrogéngyár termelésbe állítása) 
és ezek belépése után a fűtőolaj kibocsátás részaránya a 
termelésből mindössze néhány %. Ezzel párhuzamosan ja 
vul természetesen a benzinkihozatal és ami talán fonto
sabb, a gázolajkihozatal is. Ez utóbbi 33%-ról 40%-ra 
emelkedik. Ez azért is fontos, mert a térségben benzinből 
lassan már túlkínálat, gázolajból pedig egyre növekvő hi
ány várható.

A kőolaj-feldolgozó ipar mint a világ számos országá
ban, nálunk is kapcsolódik -  bár egyenlőre csak gyenge 
szálakkal -  a petrolkémiához. Az olefinek előállításához 
szükséges benzin és gázolaj zömét a MÓL Rt. biztosítja, a 
TVK Rt. pirolízis üzemének melléktermékei közül a C4 
frakciót részben MTBE előállítására használják fel. 
A pirobenzin visszajut a kőolaj-feldolgozó iparba, ahol az 
aromás komponenseit kinyerik. Sajnálatos, hogy vegyipa
runk ma még gyakorlatilag nem használja fel a rendelke
zésre álló aromás anyagokat, kivéve az o-xilol egy részét, 
amiből a Nitrokémia Rt. ftálsavanhidridet gyárt. A TVK 
olefinüzemének bővítése után az aromás melléktermékek 
mennyisége már nagyon tekintélyes lesz, kb. 100 ezer ton
na benzol és 150 ezer tonna C7 és magasabb aromások áll
nak majd rendelkezésre.

Az aromások feldolgozásának egyik lehetséges útjára, 
az anilin gyártásra már nem lehet számítani a BorsodChem 
Rt. külföldi akvizíciója miatt. Elméleti lehetőségként a 
sztirolgyártás megteremtése mérlegelhető, tekintettel az 
évi 100 ezer tonnát már jóval meghaladó belső igényünk
re.

2002 elején a MÓL Rt.-nek 34,5%-os jegyzett részará
nya volt a TVK Rt.-ben, ami az opciókkal együtt megha
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ladja az 52%-ot. A MÓL regionális törekvéseit jelzi a 
Slovnaftban szerzett 36% körüli tulajdonosi hányad is, 
amely a térség legkorszerűbb finomítója és petrolkémiai 
profilokat is magában foglal.

A térség kőolaj-feldolgozó iparának jövője, a tulajdo
nosi viszonyok változása ma még bizonytalan, mivel több 
szakmailag is megalapozott kombináció képzelhető el. Re
mélhető, hogy a MÓL Rt. jövője úgy alakul, hogy ez a ma
gyar vegyiparnak közvetlenül és közvetve is hasznos lesz.

Gumiipar

A gumiipar a vegyipar egyik legnagyobb tradícióval ren
delkező szakágazata már a századfordulón végbement ipa
ri fellendülésben is szerepet játszott, majd a második világ
háború konjunkturális hatása is elősegítette fejlődését. 
A világháború után kb. 10 évig tartó stagnálást követően a 
60-as években a gumiipari vállalatokat egy országos válla
lattá vonták össze és 1977-ben megalakult a Taurus. 
A 60-as évektől kezdődően gyors volt a fejlődés, új üze
mek jöttek létre Budapesten és vidéken, így Szegeden, 
Nyíregyházán, Vácott. Nagyon jelentős kapcsolat alakult 
ki a volt Szovjetunióval, főleg mélyfúró tömlőt és hidrau
likus tömlőket exportáltak.

A rendszerváltást követő években a gumiipar termelése 
nagyon drasztikusan kb. 1/3-ára esett vissza, amiben a volt 
szovjet piac elvesztése is komoly szerepet játszott. A vál
lalat privatizációja során a világ egyik piacvezető vállala
ta, a Michelin lett a győztes, amely csak gumiabroncsok 
gyártására specializálódott. A budapesti telephelyen teher
gépkocsi és autóbusz abroncsokat, míg a nyíregyházi te
lephelyen a mezőgazdaságban használatos nagyméretű ab
roncsokat gyártanak. A műszaki gumiárukat gyártó 
vállalatok (Szeged stb.) a német Phoenix AG tulajdonában 
vannak. A gumiipar 2000-ben változatlan áron számolva 
az 1989. évi termelési szint 77%-át érte el, ez nagyjából 
megfelel a teljes vegyiparban bekövetkezett változásnak. 
A gumiipar termelésének kiemelkedően magas hányadát, 
76%-át exportálja, az export értéke 2000-ben 273 MUSD, 
az import pedig 376 MUSD volt. Ez a kereken 100 
MUSD-s negatív szaldó más vegyipari szakágazatokkal 
összehasonlítva reálisnak, elfogadhatónak ítélhető.

Festékipar, bevonóanyag-gyártás

A szakágazatban az elmúlt 10 évben bekövetkezett válto
zásokról nagyjából ugyanaz mondható el, mint a háztartás
vegyiparról. A vállalatok privatizációja itt is viszonylag 
korán végbement és a külföldi szakmai befektetők szándé
ka, stratégiája majdnem kizárólag a belföldi piac megszer
zése volt. A termelés döntő hányada két külföldi vállalat 
kezében összpontosul.

A szakágazatban jelentős beruházásra nem került sor, a 
technológiák és receptúrák korszerűsítése némi késéssel 
ugyan, de követte a világtrendeket. Az oldószeres festékek 
részaránya folyamatosan csökken, a környezetbarát, vízzel 
hígítható festékek javára. Az egy főre jutó festékfelhaszná
lás nagyjából megfelel a hazánkhoz hasonló adottságú or
szágok, így Csehország és Lengyelország adatainak.

A szakágazat változatlan áron számolt termelése még 
nem érte el a korábbi színvonalat, 1989-hez viszonyítva a 
termelés 2000-ben 64,7%-ra csökkent. Figyelembe véve a 
szakágazat vegyiparon belüli súlyát is, kiemelkedően ma
gas a festékipari termékek importja. 2000-ben az export
46,9 MUSD, importja pedig 260,9 MUSD volt, az egyen
leg tehát több mint 200 MUSD deficitet mutat fel. A fajla
gos import talán az egész vegyiparban itt a legmagasabb.

A fontosabb termékek termelési adatait a 12. táblázat 
tartalmazza (technikai okokból a 298. oldalon).
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Csurgói Lajos: A magyar vegyipar 1990-2000. II. A vegyipar 
szakágazatainak értékelése
A közlemény második részében a szerző a vegyipar szakágazatai 
termelésének változásait és ezek okait elemzi. Az elmúlt 10 év
ben bekövetkezett változások nagy szóródást mutatnak, míg a 
műanyagalapanyag-gyártás közel 50%-kal, a műanyag-feldolgo
zás pedig 70%-kal növekedett, addig a kutatás- és marketingigé
nyes szakágazatok termelése jelentősen csökkent. így 2000-ben a 
gyógyszeripar az 1990 évi termelési szint 31%-án, a növény - 
védőszer-gyártás pedig 28%-án állt.

[Magy Kém. Lapja, 57, 290 (2002)]

SUMMARY
L. Csurgai: The Hungarian Chemical Industry in 1990 to 
2000. II. Assessment of the Chemical Sectors 
In the second part of the article the author analyses the changes 
and the reasons for changes in the production figures of the chem
ical sectors. Sectors are affected differently in the past decade, 
while the production of plastics has increased by near 50 per cent 
and plastic processing by 70 per cent, the production in the 
research- and marketing-oriented sectors has significally 
decreased. Thus, in 2000, compared to the 1990 level the produc
tion in the pharmaceutical industry stood at 31 and in the pesti
cide industry at 28 percent level.
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Csökken a magyar vegyipar gazdálkodásának hatékonysága

SZEKERES GÁBOR*

Az elemzőnek viszonylag könnyű dolga van, mert alapul 
veheti Mogyorósy György 1998. évi adatokat tartalmazó ki
tűnő közleményét [1], és nem kell mást tennie, mint azt 
meghosszabbítania és hozzáigazítania a nemzetgazdaság 
legújabb adataihoz. Mindehhez a [2] irodalom adatai állnak 
rendelkezésre, tehát az APEH gyorsjelentése a kettős + egy
szeres könyvvitelt vezető vállalkozások 2001. május 31-i 
bevallásai alapján a 2000. év gazdálkodásáról. Az adatszol
gáltatás természeténél fogva nem teljes körű, becslések 
alapján az a vállalkozások 2000. évi bruttó hozzáadott érté
kének 74%-át reprezentálja. Ezen adatbázis szerint a vegy
ipar ennek a bruttó hozzáadott értéknek 8,7%-át, míg a gép
ipar 14,4%-át realizálta. A feldolgozóiparon belül 
ugyanezen mutató alapján a vegyipar részaránya 21,4%, a 
gépiparé 35,3%. Sajnos a [2] az egyetlen forrás, ami módot 
nyújt az ipar, s ezen belül a vegyipar hatékonyságának 
elemzésére, összehasonlítására, helyének és helyzetének 
pillanatnyi meghatározására és igazolja Mogyorósy idézett 
közleményének azon megállapítását, amely szerint „egy 
adott szakágazatról, ágazatcsoportról önmagában egyik
fajta adatgyűjtés sem ad egyértelmű képet". Egyértelműen 
megállapítható, hogy a hatékonyság elemzésére nincs hoz
záférhető egyéb forrás. Ez bizonyára összefügg azzal, hogy 
az ágazat, ágazatcsoportok különálló elemzése, vizsgálata a 
tervgazdálkodás megszűntével és a piacgazdaság előretöré
sével egyre jobban vesztett jelentőségéből. Az Európai 
Unió nomenklatúrájának megfelelő egységes ágazati osztá
lyozási rendszer (TEÁOR’98), amelyet a KSH 1998. janu
ár 1-jétől vezetett be, nem tartalmaz olyan korábbi hagyo
mányos kategóriákat, mint ipar, vegyipar, gépipar, 
könnyűipar stb. Ezek különböző gazdasági ágak, illetve 
ágazatok adatainak összesítésével hozhatók létre, mely ösz- 
szesítéseket a KSH néhány kiadványában még alkalmaz. 
Az is megállapítható, hogy egyre kevesebb kollegánkat ér
deklik az éppen akkor a vegyiparba sorolt vállalatok ösz- 
szességének és amint említettük, a statisztikai kategóriák
ban már nem is szereplő vegyiparnak összefoglaló adatai.

Az adatszolgáltatás másik nagy hibája az, hogy a vállal
kozások teljes tevékenységét a főtevékenységük alapján 
sorolják be egy szakágazatba. Tehát a szakágankénti össze
sítés egyrészt nem foglalja magában azoknak a vegyipari 
termékeknek az adatait, amelyet a főtevékenységük alap
ján más TEÁOR-csoportokba tartozó vállalatok termel
nek, viszont tartalmazza azokat a nem vegyipari jellegű te
vékenységeket is, amelyek az illető vállalat profiljába 
tartoznak. Egyszóval elég nagy a bizonytalanság, amit bo
nyolít az a tény, hogy az adatok folyóárasak. A további 
munkánkhoz -  jobb híján -  ezt a sok problémával terhelt 
adatbázist használtuk fel.

*1113 Budapest, Tas vezér u. 20.
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A magyar vegyipar hatékonysága 2000-ben 
extenzív adatok alapján

Az adózás előtti eredmény a vegyiparban 2000-ben 116 
milliárd Ft volt, ami kevesebb az 1998. évi 160 milliárd Ft- 
nál, elsősorban a kőolaj-feldolgozó iparban bekövetkezett 
változások miatt. Eredményével a vegyipar a feldolgozó- 
iparban a gépipar után (286 milliárd Ft) a második helyet 
foglalja el, de az egész nemzetgazdaságot tekintve is több 
gazdasági ág megelőzi (pénzügyi tevékenység 368 milli
árd Ft, kereskedelem 245 milliárd Ft), viszont a vegyipar 
eredménye a mezőgazdaságban realizált eredmény tízsze
rese, kétszerese az építőiparnak (66,5 milliárd Ft). Ered
ményével a vegyipar közepes, átlagos ágazatcsoport, és 
sajnos csökkenő tendenciát mutat a nemzetgazdaság egé
szében (7,2%) és a feldolgozóiparon belül is (18%). A ki
ugróan rossz eredményt a kőolaj-feldolgozó ipar szintén 
remélhetően kiugróan rossz eredménye okozta. Ez a gáz
üzletág nagyarányú veszteségéből fakad, ami abból adó
dott, hogy a cég az importált gázt az importárnál lényege
sen alacsonyabb hatósági áron volt kénytelen értékesíteni.

A mérleg szerinti eredmények a fentieknél is kedvezőt
lenebbek. 2000-ben a vegyipar mérleg szerinti eredménye 
63,2 milliárd Ft volt, ami bár a második helyet biztosítja 
részére a feldolgozóiparon belül, de messze elmarad a gép
ipar mögött (212 milliárd Ft). Több feldolgozóiparon kívü
li tevékenység is megelőzi a vegyipart: a pénzügyi tevé
kenység 277 milliárd Ft-ot, a kereskedelem 112 milliárd 
Ft-ot realizált a vizsgált időszakban. Ez a helyzet is a kő
olaj-feldolgozó ipar rossz évével van összefüggésben, mi
vel mindössze 140 millió Ft volt az ágazat mérleg szerinti 
eredménye. Mindezek következtében a vegyipar elmaradt 
az átlagtól, és mérleg szerinti nyeresége a nemzetgazda
ságnak mindössze 8%-át adta, és a feldolgozóiparban is 
csak 16,6%-ot képviselt. Csak szomorú szívvel regisztrál
hatjuk, és tekinthetünk vissza, hogy [1] szerint 1998-ban 
még a feldolgozóipar összes mérleg szerinti eredményének 
37,4%-a a vegyiparban képződött.

Adókötelezettség, adókedvezmény. Érdekes módon a 
tárgyévben az adóbevallást benyújtó vegyipari gazdálkodó 
egységek adókötelezettsége 13 Mrd Ft volt, ami a feldol
gozóiparnak mindössze 12%-a és a nemzetgazdaság 5%-át 
jelenti. Nem sokban különbözik ettől a gépipar adata: 
19 Mrd Ft. A vegyipar ezzel az adatával a feldolgozóipar
ban a második helyet foglalja el, de a nemzetgazdaságban 
még az építőipar, a kereskedelem és a pénzügyi tevékeny
ség is megelőzi.

A bruttó hozzáadott érték nagyon fontos adat a GDP 
termelés szempontjából, amely területen a tárgyévben a 
vegyipar a feldolgozóipar összesen 2 433 Mrd Ft-os érté
kéhez 521,7 Mrd Ft-tal járult hozzá, ami nagyon jó  rész-
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arány (21,4%), az iparágak sorrendjében elegendő volt a 
második hely megszerzéséhez. Természetesen az első he
lyet 858,7 Mrd Ft-os teljesítményével a gépipar foglalja el.

Saját töke és tartalék. A vegyipar 27,5%-os részaránya 
a feldolgozóipar saját tőke és tartalék értékén belül átlagon 
felüli, de 1 115 Mrd Ft-os adatával mégis a gépipar mögé 
szorul (1 407 Mrd Ft). Ez jelentős visszaesést jelent, mert 
Mogyorósy szerint 1998-ban a vegyiparban képződött a 
legnagyobb tőketartalék. Most meg kellett elégedni a má
sodik hellyel. De eredményével a vegyipar megelőzi a me
zőgazdaságot (510 milliárd Ft), az építőipart (318 milli
árd Ft) és az élelmiszeripart (613 milliárd Ft), de eltörpül a 
nemzetgazdaság egészében, aminek csak 6,3%-a.

Beruházások. Örvendetesen alakultak a beruházások is, 
ami a vegyipar tőkeerejét bizonyítja. A 2000. évi beruhá
zások műszaki szerkezetét és ágazati megoszlását az aláb
biakban közöljük.

Ágazat
2000

Folyóáron, MFt
építés gép

aránya, %
Kokszgyártás, 
kőolaj feldolgozás 56 365 42,6 57,4
Vegyianyag- cs 
termékgyártás 83 035 16,1 83,9
Gumi, műanyag- 
termek-gyártás 26 809 16,1 83,9
Vegyipar összesen 166 209 25,1 74,9
Feldolgozóipar 671 122 24,2 75,8
Ipar 858 743 30,5 69,5
Vegyipar aránya a 
feldolgozóiparban, % 
az iparban, %

24,8
19,4

A vegyipar gazdálkodásának intenzív mutatói 
2000-ben

Az idézett adatszolgáltatásból a vegyipar és néhány más 
ágazat, illetve gazdasági ág hatékonysági mutatóit 
1997-ben, 1998-ban és 2000-ben az 1. táblázat mutatja be. 
A kőolaj-feldolgozó ipar rossz éve erre is rányomta bélye
gét, és a vegyipar ezen a területen is összességében csak át
lagos, csökkenő tendenciájú eredményeket mutatott fel. 
Szerencsére kedvezőbb a helyzet, ha az egyes vegyipari 
szakágazatokat külön-külön vizsgáljuk. így például a ve- 
gyialapanyag-gyártás és a vegyi anyagok gyártása nevű 
szakágazat (ami magában foglalja a gyógyszeripart is) ha
tékonysági mutatója 9,5%, ami kétszerese a nemzetgazda
sági átlagnak, és közel kétszerese a feldolgozóipar átlagá
nak. Összehasonlításként közöljük, hogy ugyanez a mutató

a textiliparban 4,3%, az építőiparban 4,1%. A jövedelme
zőségi ráta a műanyag- és gumiiparban 5,8%, ami valami
vel jobb a feldolgozóipar átlagánál.

A vizsgált adatok között van azonban egyetlen mutató, 
amiben a vegyipar megtartotta előkelő első helyét, ez a for
góeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosá
ból képzett likviditási mutató, ami a 2. táblázat adatai sze
rint a vegyianyagok és a termékek gyártása területén a 
legmagasabb az egész nemzetgazdaságban: 222. A vegy
ipar ágazatainak átlaga nem ilyen kedvező (167), de még 
jobb, mint a gépiparban jelentkező 139.

Néhány egyéb mutató

A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik, hogy néhány 
egyéb mutatót is képezzünk annak igazolására, hogy a ha
tékonysági mutatók bizonyos mértékben a technológiai 
adottságoktól és körülményektől függenek. Ezt igazolják a 
3. táblázat adatai, ami jelzi az anyagátalakítással dolgozó 
gyártási ágak átlagon felüli anyagigényességét, az 1 főre 
eső termelési érték magas számadatát, és a viszonylag ala
csony fajlagos bérköltséget, az anyagátalakítást nem vég
ző fizikai vagy mechanikai megmunkálással működő fel
dolgozóipari szakágazatokkal szemben. Ezek nem a 
gazdálkodás különbségéből, hanem kizárólag technológiai 
adottságokból fakadnak. Sajnos szakágazatainak magas

2. táblázat
A likviditási mutatók alakulása 2000-ben

Főcsoport ill. összesítés Mutató
Mezőgazdaság 160
Bányászat 128
Élelmiszeripar 125
Textilipar 121
Bőripar 144
Fafeldolgozás 128
Papírgyártás 136
Kőolaj-feldolgozás 141
Vegyianyag, vegyi termék gyártása 222
Gumi- és műanyagipar 130
Vegyipar összesen 167
Gép berendezések gyártása 151
Villamos gépek, műszerek gyártása 116
Járműgyártás 190
Feldolgozóipar 139
Építőipar 118
Kereskedelem 117
Pénzügyi tevékenység 121
Mindösszesen (nemzetgazdaság) 122

1. táblázat
A vegyipar hatékonysági mutatóinak alakulása és összehasonlítása 1997-2000

A mutató megnevezése
Vegyipar Feldolgozóipar Nemzetgazdaság Gép

ipar
1997 1998 2000 1997 1998 2000 1997 1998 2000 2000

Hatékonysági mutató (eredmény/ráfordítás, %) 10,4 10,7 4,9** 6,8 7,8 5,4 - - 4,4 6,3
Jövedelmezési ráta (adózás előtti eredmény a nettó árbevétel 
%-ában) 10,2 10.6 5d_ 5A A0 4fi 6,2

** Ezen belül a vegyianyag és vegyi termék gyártása 9,5.
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3. táblázat
A vegyipar és néhány más ágazati főcsoport néhány fajlagos mutatója 2000-ben

Ágazat
Fajlagos anyag

költség, %
Fajlagos bér

költség, %
Nettó árbevétel, 

cFt/fö
Eredmény, cFt/fő

Bruttó hozzáadott 
érték, cFt/fő

Vegyianyag és vegyi termékek gyártása 48,49 7,36 23 001,75 2 225,26 2 749,91
Kőolaj-feldolgozóipar 42,51 3,15 74 444,03 557,92 12 222,56
Gumi, műanyag termékek gyártása 52,80 8,42 12 485,95 732,32 3 022,82
Élelmiszer, ital, dohány gyártása 55,21 6,52 15 292,52 615,43 2 657,28
Építőipar 25,96 6,15 11 201,31 - 1 916,64
Gép-, berendezés gyártás 31,74 10,5 8 756,54 399,21 2 124,15
Járműgyártás 60,70 3,23 36 263,58 4 244,08 7 023,35
Feldolgozóipar összesen 33,05 16,16 763,44 784,03 3 012,36

fajlagos anyag- és alacsony fajlagos bérköltsége nem teszi 
a nemzetgazdaságban érvényesülő gazdaságpolitika vonzó 
területévé a vegyipart, mert a műanyag-feldolgozást leszá
mítva, a fejlesztés nem munkahelyteremtő.

IRODALOM

[1] Mogyorósy György: Magy. Kém. Lapja 55, 227 (2000)
[2] Gyorsjelentés a 2001. május 31-én társasági adóbevallásra kötelezett 

vállalkozások adataiból. APEH Budapest 2001.

ÖSSZEFOGLALÁS

Szekeres Gábor: Csökken a magyar vegyipar gazdálkodásá
nak hatékonysága
2000-ben a kőolaj-feldolgozó ipar gázár szabályozási anomáliák
kal összefüggő rossz eredménye következtében lényegesen rom
lottak a vegyipar gazdálkodásának extenzív és intenzív mutatói;

így a likviditási mutató kivételével a gépipar mindenben megelő
zi. A stabil második hely, ami a tárgyévben csak az átlag körüli 
eredményeket mutatta fel, igazolja a vegyipar korábban végre
hajtott fejlesztéseinek megalapozottságát.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 296 (2002)]

SUMMARY

G. Szekeres: Economic Efficiency of the Hungarian Chemical 
Industry is Decreasing
In 2000 due to the weak performance of the crude oil refining sec
tor in connection with the anomalies of the gas price regulation 
the extensive and intensive economic figures of the chemical 
industry have substantially worsened. Thus the machine indus
try was better positioned almost in all aspects, except liquidity. 
The chemical industry’s stable second place with the figures 
around the sectors’ average justifies the earlier made investment 
decisions.

Csurgai Lajos közleményének utolsó táblázata (ld. 295. old), melyet helyhiány miatt itt közlünk.

12. táblázat
Fontosabb vegyipar termékek termelése Magyarországon, kt

Megnevezés 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Index,
2000/
1989

Kénsav 520 482 244 129 92 74 77 103 90 84 64 53 80 16,6
Marónátron 194 204 193 166 139 130 132 159 160 160 148 143 148 72,5
Etilén 271 262 234 254 281 276 275 270 277 300 315 300 367 140,1
Propilén 177 179 167 173 196 195 193 200 n. a. 225 228 203 246 137,4
Polietilén 56 235 221 248 175 259 173 274 242 180 289 262 299 127,2
Polipropilén 99 158 155 150 148 136 137 137 137 141 136 128 231 146,2
PVC por 170 190 186 177 177 183 198 194 188 241 249 275 265 139,5
Nitrogén-műtrágya hatóanyag 604 513 470 238 184 221 240 186 250 260 225 186 279 54,7
Foszforműtrágya hatóanyag 130 129 56 13 1 5 13 23 18 21 17 13 15 11,6
Növényvédőszer hatóanyag 36 40 24 13 13 15 10 8 9 19 17 8 7 17,5
Benzin 2 671 n. a. 2 606 2 250 2 299 2 243 2 338 2 395 2 286 2 573 2 686 2 350 2 444 91,5*
Gázolaj 3 300 n. a. 1 768 2318 1 996 2 842 2 487 2 625 2 623 2 571 2 602 2 573 2 561 77,6*
Fűtőolaj 2 551 n. a. 1 792 1 605 1 803 1 973 1 574 1 620 1 380 1 380 1 253 1 250 1 270 49,8*

* 2000/1988.
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Közgyűlési krónika

A Közgyűlés eseményei

Egyesületünk 2002. május 10-én tartotta Küldöttközgyű
lését. Kálmán Alajos elnök elsőként bemutatta az MKE 
díszvendégét, Pavláth Attilát, az Amerikai Kémikusok 
Egyesülete 2001. évi elnökét és a MKE tiszteletbeli tagsá
gáról szóló diszoklevelet adott át részére. Felvételünkön az 
elnökség tagjai láthatók (balról jobbra: Körtvélyessy Gyu
la, Pallos László, Pavláth Attila és Kálmán Alajos, a fény
képet a Chinoin Rt. támogatásával Darányi Edit készítet
te).

Kálmán Alajos bemutatta az Egyesület új ügyvezető 
igazgatóját, Androsits Beátát és kérte a tagok támogatását 
felelősség teljes munkájához.

Ezt követően Horvai György BME rektorhelyettes -  el
fogadva Kubinyi Miklós dékán előterjesztését -  aranydip
lomát adott át Pavláth Attila részére abból az alkalomból, 
hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen 50 éve szerzett ve
gyészmérnöki diplomát. Ezt követte Pavláth Attila ünnepi 
előadása, Public Image of Chemistry címmel (lásd jelen 
számunk 300. oldalán).

Az elnök ezt követően személyi döntést terjesztett elő: 
az IB létszáma a választás óta eggyel csökkent, ezt kell 
most pótolni. A közgyűlés az IB által előterjesztett szemé
lyen túl nem kívánt más jelöltet állítani és hozzájárult a 
nyílt szavazáshoz. Ezután egyhangú szavazással az IB tag
jává választotta egy évre dr. Szalmásné dr. Pécsvári Gab
riellát, a MÓL főmérnökét.

Az IB új tagja 1951-ben született, 1975-ben a Veszpré
mi Vegyipari Egyetem Rendszermémöki Ágazatán kapott 
vegyészmérnöki oklevelet. 1982-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyipari Műveletek Szakán kitüntetéses vegy
ipari műveleti szakmérnöki oklevelet szerzett, majd 
1986-ban lett műszaki doktor, a Budapesti Műszaki Egye

temen. Doktori értekezésének címe: Katalitikus reformáló 
üzemek modellezése és optimalizálása.

Kálmán Alajos bejelentette, hogy Náray-Szabó Gábor 
lett 2002 októberétől a FECS elnöke.

A közgyűlés meghallgatta a főtitkár beszámolóját (lásd 
lapunk 302. oldalán). Hozzászólásra jelentkezett Tóth Gá
bor, a Felügyelő Bizottság tagja, aki az Elnök helyett a Bi
zottság nevében elfogadásra javasolta a jelentést. Banai 
Endre, a Gazdasági Bizottság elnöke a szakmai munka el
sőbbségét emelte ki és azt, hogy a rendezvényszervezés 
adja azt a nyereséget, mely az Egyesület egyéb közhasznú 
tevékenységének költségeit fedezi.

Szebényi Imre, az Oktatási Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a Kémiatanári konferenciát most éves továbbképzés
ként akkreditálták. Gond van az oktatás minőségével álta
lában a nemzetközi felmérések szerint és a kémiaoktatás 
sem kivétel. A javítás esélye nem nagy, hiszen a tervek 
szerint a jelenlegi 35% helyett ajövőben 50%-os egyetemi 
részvételt terveznek. A bolognai nyilatkozat alapján a fel
sőoktatást át kell szervezni nálunk is: ebben négy éves ál
talános képzést követi csak a két éves szakképzés. A kredit 
rendszer úgy működik, hogy a tárgyak 70%-a kötelező 
tárgy. Továbbá tekintetbe kell venni, hogy a kémia nem 
élettelen tudomány, tehát a társtudományokkal való kap
csolat kiemelt fontosságú (beszámolóját 303. oldalunkon 
közöljük).

Nyitrai József, a Nemzetkö
zi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke kiemelte, hogy az 
Egyesület utaztatási tevékeny
sége és támogatása fontos esz
köz a rendezvények rendezési 
jogának megszerzésében.

Összefoglalójában Kálmán 
Alajos utalt arra, hogy az előző 
ügyvezető által okozott m in
den problémáért elnézést kér a 
tagoktól.

Ezt követően a közgyűlés 
szavazott és egyhangúlag

-  elfogadta a közhasznúsá
gi jelentést, a 2001. évi mérle
get és a 2002. évi tervet (lásd 
lapunk 304. oldalán),

-  hozzájárult a rendes tagok
2003-tól esedékes 200 Ft/év tagdíjemeléséhez,

-  hozzájárult a Jogi tagok állandó bizottságának létre
hozásához.

Kiemelésre méltó, hogy ebben az évben először — az 
Egyesület gazdálkodásának külső szakértő cég általi át
vizsgálásához kapcsolódóan -  a Gárdos Könyvvizsgáló
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cég írásban nyilatkozott a 2001. évi mérleg megfelelőségé
ről.

Végül az elnök kitüntetéseket adott át.
Than Károly-emlékérmet kapott kiemelkedő egyesüle

ti tevékenységéért Dr. Reiter József, a kémiai tudomány 
doktora (EGIS Rt.).

Pfeifer Ignác-emlékéremben részesült a vegyiparban 
kifejtett kiemelkedő munkásságáért Dr. Molnár Imre 
nyugdíjas.

Wartha Vince-emlékérmet kapott kiemelkedő műszaki 
alkotásért Kállay Tamás, Gajáry Antal, Huszár Csaba és

Makovi Zoltán (Chinoin Rt. -  a Sanofi-Synthélabo csoport 
tagja).

Preisich Miklós díjat kaptak kiemelkedő egyesületi és 
szakmai tevékenységükért Dr. Borossay József docens 
(ELTE TTK Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék) és 
Dr. Kalaus György egyetemi tanár (BME Szerveskémiai 
Tanszék).

A kitüntetések indoklását ld. Egyesületünk honlapján, 
www.mke.mtesz.hu.

K. Gy.

„A kémia tett lehetővé a modern életet”
Pavláth Attila előadása a Küldöttközgyűlésén

Hölgyeim és Uraim!

Félévszázados kémiai pályafutásom alatt széleskörű kuta
tásaimat egyetemeken, iparban és állami kutató intézetek
ben végeztem szerves-, szervetlen-, fizikai-, polimer-, tex
til- és egyéb kémiai területeken, szóval gyakorlatilag 
majdnem minden kémiai ágban. Számomra mindig nyil
vánvaló volt, hogy a kémia nemcsak más tudományágak
nak a legfontosabb alapja, hanem mindennapi életünket is 
könnyebbé, egészségesebbé és kellemesebbé teszi. Ebben 
valószínűleg mindnyájan egyetértünk. Sajnos ez a szolid 
meggyőződés nem létezik a mai társadalom laikus tagjai 
között. Ennek részben saját magunk vagyunk az okai. 
Annyira el voltunk merülve kutatásainkban, hogy azt hit
tük, hogy mindenki egyetért velünk. Ezen ok és egyéb ese
mények oda vezettek, hogy ma nemcsak Amerikában, ha
nem világszerte is komoly problémák vannak a kémiai 
tudomány „Public Image”-vel, azaz a kémiai tudomány át
lagember általi megítélésével.

Miért van ez? Sajnos az átlagember tudományos kép
zettsége meglehetősen korlátozott. Elfogadja a kémia jóté
kony hozzájárulását mindennapi életéhez a szappantól 
kezdve a legbonyolultabb gyógyszerig, anélkül, hogy felis
merné, hogy kémia nélkül ezek nem léteznének. Nagyon 
kevesen vannak, akik nem ismerik Einstein nevét, de 
LeBlanc, Carrothers és Müller teljesen ismeretlen számuk
ra. Az újságok gyakran felelőtlen riportjaiból alakítanak ki 
negatív véleményt. Szeretném ezt alátámasztani egy ame
rikai kisváros repülőterén folytatott beszélgetéssel.

A repülőtársaság alkalmazottja jegyemen látta a neve
met, mint Dr. Pavlath, és, feltételezvén, hogy orvos va
gyok, tiszteletteljes módon ingyen tanácsot akart kérni. 
Amikor közöltem vele, hogy a doktorátusom kémiából 
van, magatartása hirtelen megváltozott. Közölte velem, 
hogy nem tanult és soha nem szerette a kémiát. Kérdésem
re, hogy miért ez az ellenszenve, rövid habozás után azt 
válaszolta, hogy a kémia tönkreteszi az életünket. Amikor 
kérdeztem, hogy honnan veszi ezt, ha nem tanult kémiát, 
azt válaszolta, hogy az újságok gyakran nagy betűs címso
rokkal számolnak be a kémia által okozott problémákról. 
Szilárdan meg volt róla győződve, hogy életének a kémiá
val semminemű kapcsolata nincs. Ezen álláspontja mellett
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kitartott. Mivel nem volt forgalom körülöttünk, röviden le
írtam azon dolgokat, amit a kémia adott számára, ami által 
élete a 150-200 évvel ezelőtti nehéz körülményekhez ha
sonlítva nagyságrendekkel jobb lett. Először megkérdez
tem, hogy gyalog jött-e munkahelyére. Beismerte, hogy 
autót vezet, de szerinte az autónak semmi köze nincs a 
kémiához. Amikor leírtam a kémia fontosságát az autó 
gyártásában és üzemeltetéséhez, egyre csendesebb lett. 
Ezután egymásután soroltam fel a különböző dolgokat, 
amik kényelmesebbé teszik mindennapi életét kezdve a 
kozmetikai cikkektől a nylon ruhadarabokig. A végén be
ismerte, hogy soha nem tudott ezen tényekről, majd udva
rias ellentámadásba menvén azt kérdezte, hogy miért 
hagyjuk, hogy az újságok hamisan állítsák be a kémiát és 
miért nem folytatunk egy ellenhadjáratot.

Habár ez a fiatal nő nagyon tájékozatlan volt a kémia és 
kémiai technológia eredményeiről, mégis fején találta a 
szeget. Az évek folyamán a kémia fontossága annyira vi
lágos volt számunkra, hogy feltételeztük, hogy ez minden
ki másnak is nyilvánvaló. Amikor a problémák először je 
lentkeztek, azt hittük, hogy ez csak a szenzációéhes 
riporterek munkája volt, amit senki sem fog elhinni. Sokan 
méltóságon alulinak tartották, hogy ilyen cikkekre vála
szoljanak, hiszen az igazságnak mindenki számára evi
densnek kellett lennie, még azok számára is, akik soha 
nem hallottak azon kémiai folyamatokról, amiknek az 
eredménye hozzájárult mindennapi életünk körülményei
nek javításához. Amint azonban az előbb említett beszél
getés mutatja, hallgatásunk visszaütött.

Kémiai gyűléseken egymás között nagy büszkeséggel 
adjuk elő új teóriáinkat egy új reakciómechanizmusról, de 
laikus társaságban nem tartjuk fontosnak, hogy olyan egy
szerű kémia folyamatokról vagy praktikus vegyületekről 
beszéljünk, amelyek mindennapi életünkre kihatnak. Akár 
tetszik, akár nem, az átlagembernek a koordinációs kémiá
ért megítélt Nobel-díj nem jelent semmit, kivéve az egy 
millió adómentes dollárt. A nylon ing vagy harisnya sok
kal fontosabb számára, annak ellenére, hogy a koordináci
ós vagy polimerkémiáról egyformán nem tud semmit. 
A kémia és a kémiai technológia fontosságának a köztu
datban való megerősítésére az első lépés ennek a vitatha
tatlan ténynek a felismerése.
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Szakmánkon belül elismerjük és méltányoljuk számos 
felfedezésünk átütő jelentőségét, de ezt tudatosítani kell az 
átlagemberben, akinek tudományos ismerete meglehető
sen korlátozott. Például, számukra a Haber-Bosch-szinté- 
zis csak egy érthetetlen kémiai egyenlet. Ha azonban fel
hívjuk a figyelmüket arra, hogy ez tette lehetővé a 
műtrágya gazdaságos előállítását, és így az élelmiszerek 
olcsóbb tennelését, az eljárás nagyon is fontossá válik, 
akár értik a kémiai folyamatot, akár nem. Az Egyesült Ál
lamokban 150 évvel ezelőtt a munkaerő 70 százalékára 
volt szükség az élelmiszerek termelésében, míg ma csak 
két százalékra és ez magába foglalja nem csak az ottani 
szükségletek kielégítését, hanem az exportot is. A nylon 
nagyipari előállítása lehetővé tette könnyen mosható olcsó 
ing, fehérnemű és egyéb ruhadarabok időtakarékos hasz
nálatát. Mielőtt a kémikusok megoldották az életmentő pe
nicillin nagyipari előállítását, ez csak ritka esetekben állt 
rendelkezésre. Százával tudnék felsorolni egyéb kémiai 
felfedezéseket, amik egyszerűbbé és könnyebbé tették az 
életünket, de sajnos az átlagember nem tudja, hogy ezt a 
kémiának köszönheti.

Sajnos nem csak az átlagembert kell felvilágosítani. 
Gyakran a társadalom tanultabb tagjai között sem kap elis
merést a kémia. Például, egy betegség enyhítése vagy ép
pen meggyógyítása sokszor csak az orvostudomány sike
rének van elkönyvelve és nem a gyógyszerkémiának. 
A hordozható számítógépet a fizika sikerének tudják be, 
holott a folyadékkristály és a szilikon chip nélkül ez nem 
lett volna lehetséges. Nem lehetünk szerények és szégyen
lősek sikereink reklámozásában.

Az ÁCS, Amerikai Kémikus Társaság felismerte ezt. 
Néhány évvel ezelőtt különböző lépéseket tett a probléma 
megoldására vagy legalább is enyhítésére. Először a 
National Chemistry Week, azaz a kémiai hetek országszer
te való megrendezésével keltette fel a kémia iránti érdek
lődést. Az Egyesült Államokban az ÁCS 189 helyi cso
portja minden október utolsó hetében rendszeresen tart 
felvilágosító programokat iskolákban és különböző intéz
ményekben. Ma már több ország is átvette ezt a tevékeny
séget. A következő akció a Chemistry Landmark program 
beindítása volt, ami emléktáblával jelöli meg azon helye
ket, ahol fontos kémiai felfedezések történtek, tekintettel 
főleg azokra, amelyek életünk megjavítását vagy jobbá té
telét eredményezték. Eddig 40 emléktáblát helyeztek el és, 
amint ismeretes, holnap Szent-Györgyi Albert szegedi 
munkahelyét fogjuk megjelölni emléktáblával*. Termé
szetesen nagy szerepet játszik, hogy ezt nemcsak holnap, 
hanem a jövőben is a közvélemény tudatában tartjuk. Har
madik lépésként, mint az ÁCS elnöke két évvel ezelőtt egy 
speciális bizottságot neveztem ki, hogy gyűjtse össze azon 
kémiai technológiai felfedezéseket, amelyek nagymérték
ben hozzájárultak a biztonságosabb, egészségesebb és 
jobb emberi élethez. Egy éves kemény munkájuk eredmé
nye alapján a laikusok számára is érthető kiállítást készítet

* Beszámolónkat ld. előző számunk 285. oldalán.

tünk. A kiállítás, amely első alkalommal tavaly az ÁCS 
őszi gyűlésén lett bemutatva, az USA különböző városai
ban is megtekinthető lesz. Ezenkívül előkészületek történ
nek arra, hogy a kiállítást az Interneten és CD-Rom-on is 
mindenki számára hozzáférhetővé tegyük. A kiállítás szö
vege bármelyik más kémiai társaság rendelkezésére áll in
gyen lefordítás céljára.

Természetesen nem ülhetünk babérjainkon. Szükség 
van egy intézményre, hármas feladatkörrel:

1. folyamatosan nyilvánosságra kell hozni azon új ké
miai felfedezéseket, melyek életünket pozitívan befolyá
solják,

2 . figyelemmel kell kísérni és ellensúlyozni kell az 
olyan riportokat, melyek a kémiai problémákat helytelenül 
ismertetik és igazságtalanul felnagyítják,

3. elfogulatlan kútforrásként kell szolgálni mindenki 
számára a szakavatott és tárgyilagos infonnáció megszer
zéséhez.

Az Egyesült Államokban ezt a „Center fór the Public 
Image of Chemistry” nevű intézményként akarom létre
hozni. Egyesek azt mondhatják, hogy ez egy sajátos ame
rikai probléma. Sajnos ez nem csak az Új Világban létezik. 
Végső fokon nemzetközi közreműködést kell szervezni, 
mert ezek a problémák világszerte egyre jobban előtérbe 
kerülnek.

A tény az, hogy a kémia tette lehetővé a modem életet. 
Ennek következtében még ötven évvel ezelőtt is a közvé
lemény világszerte elismerte és nagyra becsülte a kémia 
felfedezéseit. Sajnos ez a felfogás nagyon megváltozott. 
Pár hónappal ezelőtt az egyik európai kémiai társaság el
nökével beszéltem erről a problémáról, aki ezt megerősí
tette. A kémiának nem csak a tudatlanság az ellensége, ha
nem a jó l szervezett ellenállás is. Nyilvánvaló, hogy a 
különböző kémiai felfedezéseknek lehetnek nem szándé
kos mellékhatásai is. De ha egy ház leég, Prometheust 
okoljuk-e, mert ellopta az istenektől a tüzet? A DDT túl
zott alkalmazása környezetvédelmi károkat okozott, de 
előtte milliókat védett meg a maláriától. A freonok reakci
ója az ózonréteggel nagy problémát okozott, de ugyanak
kor a freonok tették lehetővé az olcsó és hatásos hűtőszek
rényeket, amelyek nagymértékben elősegitették a 
közegészség megjavítását. M anapság a közvélemény 
gyakran nem is tud a problémákról, amíg a kutatók azokat 
fel nem ismerik. Arra büszkék lehetünk, hogy amikor egy- 
egy kémiai probléma nyilvánvalóvá lett, mi azonnal el
kezdtünk dolgozni ezen problémák kiküszöbölésén és si
keresen megoldottuk azokat.

Hölgyeim és Uraim! Megpróbáltam ecsetelni a problé
mák komolyságát. Nem zárhatjuk magunkat újra és újra a 
tudományok fellegvárába. Amint Santayana mondta: akik 
nem tanulnak a történelemből, azok arra lesznek kárhoztat
va, hogy a múlt hibáit megismételjék. Befejezésként az 
egész tudományos közösség segítségét kérem a kémiai tu
dományok eredményeinek hatékony ismertetésére. 
Az ÁCS sok mindent próbál, de ez nem elég. Nap-nap után 
mindannyiunknak a kémia nagykövetének kell lennünk, 
mert csak így tudjuk biztosítani a szakma és az emberiség 
jóllétét és jövőjét.
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Főtitkári beszámoló a 2001. évi Küldöttközgyűlés óta eltelt 
időszakról

Mi a létjogosultsága a Magyar Kémikusok Egyesületének 
a mai eredményesség- és profitorientált világban? A fiata
lok számára az Egyesület az a klub, ahol megtudhatják, 
hogy ki mivel foglalkozik, szakmai kapcsolatokat teremt
hetnek, és büszkén megmutathatják, hogy mit értek el a ké
mia magas szintű művelésében. A középkorúak számára a 
szakmai továbbképzés fóruma az Egyesület által rendezett 
szakmai nap, vagy rendezvény, ahol arra is alkalom nyílik, 
hogy a hazai és a külföldi szakértők előtt igazoljuk felké
szültségünket, tudásunkat. Végül a nyugdíjas korosztály 
számára igazából a klub jelleg domborodik ki: fórum, ahol 
továbbra is információt adhatunk és gyűjthetünk. Minden 
országban szakma-specifikus egyesületek alakulnak, az el
térés talán csak az, hogy a tudományos-oktatási terület el- 
válik-e a mérnöki tevékenységtől, mint pl. Angliában, 
vagy békésen megfér egymás mellett, mint nálunk.

Mi történt az elmúlt Küldöttközgyűlés óta? Ezt téma
csoportok szerint tekintem át.

A nemzetközi és hazai résztvevőkkel rendezett konfe
renciák száma (16) újra megközelítette a tavaly előtti 18-as 
számot és jelentős a növekedés a 2000. évi 11 -hez képest. 
Legjelentősebb ezek közül a nagy nemzetközi részvétellel 
megtartott Nemzetközi Gyógyszerkémiai Konferencia volt 
szeptemberben. Még a tavalyi közgyűlés előtt került sorra 
a Nemzetközi Gumiipari Konferencia. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a hagyományos Vegyészkonferencián évről 
évre igen jelentős részvétellel, és köztük mindig sok fiatal
lal képet tudunk adni a hazai kémikustársadalom aktivitá
sáról.

Ebben az évben a legnagyobb rendezvény a IUPAC fo
tokémiai szimpózium júliusban, de több más fontos konfe
renciát is szervezünk: kozmetikai, kolloidikai, spektro- 
kémiai stb.

Néhány év után a felelős szerkesztők beszámoltak az 
IB-ben az MKE kiadványok helyzetéről. Az, amit a Ma
gyar Kémikusok Lapjánál úgy tűnik sikerült elérni az el
múlt években a példányszám növelésével, a KÖKEL szá
mára is követendő példa, hiszen a kémiatanárok 
töredékéhez ju t el a folyóirat. Itt említem meg, hogy ez év
től az európai közös folyóiratokhoz való csatlakozásunk 
már anyagi haszonnal is jár.

A hazai vállalatokkal, intézményekkel való kapcsolata
ink vegyes képet mutatnak. Talán a legjobb kapcsolat a 
vegyipari vállalatok érdekvédelmével foglalkozó 
MAVESZ-el: rendszeres meghívottja vagyok az elnökségi 
üléseiknek és most társult tagok is lettünk. A vállalatokkal 
való közvetlen kapcsolat alkalmi vezetőlátogatásokra kor
látozódik. A folyamatos információcserét szolgálná az IB 
által elhatározott, Jogi tagok állandó bizottságának meg
alakítása, amihez most kérem a tagság hozzájárulását. En
nek célja, hogy az Interneten keresztül a Titkárság folya
matosan informálja a jogi tagvállalatokat az eseményekről 
és összegyűjtse az onnan beérkező javaslatokat, igényeket.

Ugyancsak feladat, hogy a nagyobb vállalatokon belül 
részt vegyünk a helyi szakmai élet szervezésében.

A hazai felsőoktatási intézmények lelkes oktatói min
dig is az Egyesület alapvető bázisát alkották, hiszen képvi
selőik ülnek a legtöbb bizottságunkban, vezetik a szakosz
tályainkat, és az IB tagok többsége is közülük kerül ki. 
Ennek ellenére nem ju t el hír -  az évi vegyészkonferenci
án túl -  a többi kémikushoz arról, hogy mivel foglalkoz
nak, milyen sikereket értek el kutatóink a hazai és a nem
zetközi mezőnyben. Az átszervezések konszolidálódása 
után remélhető, hogy a Lapban több információ jelenik 
meg az egyetemek tevékenységéről. Az IB részéről a Tu
dományos Diákköri konferenciákon való személyes meg
jelenés, a legjobb diplomamunkák és a diákköri dolgoza
tok anyagi elismerése az az eszköz, mellyel a végzett 
fiatalokat bevonjuk az egyesületi munkába. Új vonásként 
egy éves ingyenes tagságot adunk számukra. Itt is megol
dásra váró kérdés, hogy ezt ne csak a jobban ismert felső
fokú intézményekre alkalmazzuk, hanem szervezetten, az 
egész országra kiterjedően.

A középiskolai kémiatanárok helyzete köztudottan nem 
rózsás. A kémiaoktatást széleskörűen felmérő tervet dol
goztunk ki az IB-ben az elmúlt év végén. Elindítása nem 
történt meg, mert Várnai tanár úr indíttatására a Magyar 
Kémiatanári Társaság megalakult és teljesen bizonytalan
ná vált, hogy lesz-e, lesznek-e kémiatanáraink az egyesü
letben. Mostanra ez rendeződni látszik, tehát fontos feladat 
ennek a tervnek a megvalósítása.

A környező országok kémikusai közül az erdélyiekkel 
hagyományosan kiemelkedő a kapcsolat. Most ezen túl, 
mindkét oldalról felmerült az igény, hogy a többi ország 
kémikus szervezeteivel is rendszeres munkakapcsolatot 
építsünk ki. Ezek megvalósítása ez év feladata.

Az IB a rövid nyári szünetet leszámítva minden hónap
ban -  néha többször is -  tartott ülést. Ezeken az elfogadott 
program alapján tárgyalta, gyakran írásos előterjesztés 
alapján a kérdéseket. A jegyzőkönyveket a Magyar Kémi
kusok Lapjában közzétettük, az előterjesztések a Titkársá
gon megtekinthetők.

Azt hiszem, valamennyi jelen lévő egyetért velem ab
ban, hogy a Titkárság tevékenységében elég mozgalmas 
évet értünk meg: a tavaly májusi találkozásunk óta négy 
ügyvezető igazgató vezette a Titkárságot, ha a saját két hó
napos helyettesítésemet is beszámítjuk. Úgy tűnt, hogy jól 
előkészítettük Gálosi György tervezett nyugdíjba vonulá
sát: pályázatot tűztünk ki az álláshelyre, őt is bevontuk a 
jelöltek meghallgatásába és mégis rosszul döntöttünk. 
Ezért Fazakas János három és fél hónapos ténykedése után 
válsághelyzetben két hónapig nekem kellett ellátnom az 
ügyvezetést. Erről a helyről most nem tehetek mást, csak 
azt, hogy elnézést kérek mindazoktól, akiket a jó  cél érde
kében, de nem megfelelő eszközöket használva, megbán
tott. Most gyengéd női kezekbe került a kormány, de az el
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érendő cél nem változott: amint az ez évi MKL beköszön
tőben is írtam: meg kell őrizni a klubszerű, emberbarát, a 
tagok szolgálatát előtérbe helyező működést és egyidejű
leg meg kell teremteni az átlátható, gazdaságos és profi 
gazdálkodás feltételeit. Kérem, hogy segítsék Androsits 
Beáta nehéz munkáját.

Igen fontos szerepük van az Egyesület életében az Ál
landó Bizottságoknak. A törvény írja elő a Felügyelő (Gál 
Sándor elnök) és az Etikai (Sohár Pál elnök) Bizottság 
működtetését, saját elhatározásunkból ellenőrzi gazdasági 
tevékenységünket a Gazdasági Bizottság (Banai Endre el
nök). A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (Nyitrai Jó
zsef) az egyre fontosabb külföldi kapcsolatainkról és a köz
ponti keretből történő utazásokról dönt. Az Oktatási 
Bizottság (Szebényi Imre) foglalkozik a széles körben vett 
oktatási kérdésekkel. A Műszaki Tudományos Bizottság 
0Czvikovszky Tibor) feladata többek között a Wartha Vince 
díj, az ifjúsági nívódíjak odaitélése. Létezik még Érdekvé
delmi (Harsányi László) és Díjbizottság is.

A közhasznúsági jelentés főbb adatai (Id. részletesebben 
304. oldalunkon) és a jövőbeni terveink

A 2001. évi tevékenységünk nullszaldós volt. A gazda
sági beszámolóban szereplő 3 MFt-os veszteség a tárgy
évet megelőző években kiküldött, de ki nem fizetett szám
lákból ered. Ezt akkor a számviteli előírásoknak 
megfelelően bevételnek számoltuk el, ebből akkor nyere-

A Felügyelő Bizottság véleménye

séget mutattunk, most pedig leírjuk. Jelen gazdasági mű
ködésünkre nincs befolyással.

Bár a bevételeknek csak kisebb részét adják a tagsági 
díjak, de a veszteségre való tekintettel ezeknek a pénzrom
lásnál kisebb, 200 Ft-os emelését javasoljuk a közgyűlés
nek, mely természetesen csak 2003. január 1-től lépne élet
be. Mivel több visszajelzés érkezett, és a fizető tagok 
kisebb száma is jelezte a problémát, a nyugdíjas és fiatal 
tagjaink esetén az IB javaslata szerint a tagsági díjat nem 
emeljük.

A jövőt tekintve az Intéző Bizottság és a Titkárság sze
repe az, mint eddig is, hogy gazdaságilag megteremtse a 
tagság aktivitásának lehetőségét. Minél több konferenciát, 
rendezvényt szerveznek a szakosztályok, minél több érde
kes közlemény, hír jelenik meg a lapokban, annál köny- 
nyebb a munkánk és annál inkább érdemes egyesületi tag
nak lenni. Nagyon fontos, hogy minél több visszajelzést 
kapunk a tagság igényeiről, a gondokról, hogy ezeket meg 
tudjuk oldani.

A jövő évben tisztújítás lesz. Az Intéző Bizottság több 
tagjának úgy jár le a megbízása, hogy már nem választha
tó újra. Elő szeretnénk készíteni nemcsak a személyi meg
újulást, hanem az eddigi tapasztalatok alapján az alapsza
bályban a felelősségek egyértelmű megfogalmazását is.

Összefoglalva, asz elmúlt évben gazdaságilag sikerült 
megszilárdítanunk a helyzetet és a személyi változások re
ményt nyújtanak arra, hogy a Titkárság működése megújul.

Körtvélyessy Gyula

A Bizottság a 2001. évi közhasznúsági jelentést és a pénz
ügyi beszámolót véleményezte Gárdos Péter könyvvizs
gáló írásban megküldött véleményének ismeretében. A je 
lentésekből és az évközi személyes tapasztalatokból úgy 
ítéljük meg, hogy az Egyesület az ügyvezető személyében 
történt változások ellenére a korábbi évekhez hasonlóan 
nagy hozzáértéssel, eredményes munkát végzett. Most is 
kiemeljük a sok rendezvény közül az Irinyi János Közép
iskolai Kémiaversenyt, amelyen 7 000 tanuló vett részt. 
Az Egyesület gazdálkodása tovább szilárdult. Igaz ugyan, 
hogy közvetlen költségvetési támogatás nem volt, de sze
rencsére a költségvetésből származó közvetett támogatás a

10 millió forintot meghaladta. Törekedni kell további tá
mogatás megszerzése. Takarékos volt a 2001. évi gazdál
kodás.

Rendeződni látszik a 2000. évi beszámolóhoz képest a 
szakosztályok utazási kereteinek a felhasználása, kirívó el
lentmondásokat az anyagban nem fedeztünk fel. Javasol
juk tovább folytatni a vegyipari tevékenységgel foglalkozó 
vállalatok pénzügyi támogatásának megnyerését. A 2002. 
évi gazdálkodás tervezetéhez megadott számok mind a be
vétel, mind a kiadás oldalon teljesíthetőnek látszanak.

Gál Sándor

Az Oktatási Bizottság beszámolója

Az Oktatási Bizottság (OB) az MKE Közgyűlést megelő
ző évben a Kémiatanári Szakosztály közreműködésével 
előkészítette a Kémiatanárok Nyári Országos Továbbkép
zését (korábbi nevén a Kémiatanári Konferenciát), ame
lyet 2002. augusztus 21-24. között tartanak Egerben. Meg
szervezték a plenáris előadásokat, felkérték az előadókat, 
összegyűjtötték az előadásokat, a poszter jelentkezéseket 
és elkészitették a konferencia programját.

Két plenáris bizottsági ülést tartottak. Napirenden volt 
Kovácsné Csányi Csilla vezető szaktanácsadó beszámoló
ja  a főváros középiskoláiban végzett kémia tantárgyméré
sekről, a kémiatudás alakulásáról, amit termékeny vita kö
vetett. A kémia felmérési eredményeket az elsőéves 
gépészmérnök hallgatóknál a Miskolci Egyetemen Raisz 
Iván egyetemi docens adta elő és értékelte. A tudásszint 
mérés kémiából a 8. osztály végén és a gimnázium I. ősz-
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tályában a tanév elején című előadást Óry Imre, a Berzse
nyi Dániel Tanárképző Főiskola docense tartotta. A kitűnő 
előadásokból és gyümölcsöző vitákból sajnálattal állapít
ható meg a diákok, hallgatók nem kellő tudásszintje 
kémiából.

Nagy gondot kell fordítani a kémiaoktatás minőségére,

annak fejlesztésére a középiskolákban, amelynek különös 
jelentőséget ad az is, hogy ha a középiskolákból az egyete
mekre és főiskolákra kerülő hallgatók létszámát tovább 
növelik a tervek szerint, akkor hogyan lehet megőrizni, il
letve fejleszteni a tudásszintet a felsőoktatásban.

Szebényi Imre

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 
2001. évi közhasznú tevékenységéről, és előterjesztés a 2002. évi 
terv főbb mutatóiról
Az MKE-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 
60424/1999/14 számú határozatában 1998. január 1-től 
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Egyesület Alapszabályban rögzített célja -  „A Ma
gyar Kémikusok Egyesülete a kémia iránt érdeklődők ön
kéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződése a széles 
értelemben vett szakmai információk cseréjére, értékelésé
re és közzétételére. Célja egyidejűleg a hazai kémikusok 
személyiségjegyeinek és tudásszintjének közösségi értéke
lése, emelése és elismertetése itthon és külföldön egy
aránt.” -  elérése érdekében közhasznú tevékenységét első
sorban az alábbi területeken fejti ki:

-  tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés,
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz

tés,
-  szakmai kulturális tevékenység,
-  szakmai kulturális örökség megóvása,
-  műemlékvédelem,
-  fogyasztóvédelem,
-  környezetvédelem,
-  az euroatlanti integráció elősegítése.

1. Számviteli beszámoló
A 2001. évi számviteli beszámoló külön dokumentáci

óként megtekinthető az MKE Titkárságán (Bp. II. Fő u. 68. 
I. em. 105.). A számviteli beszámoló részét képező 2001. 
évi „Egyszerűsített éves beszámoló mérlege” és „Egysze
rűsített éves beszámoló eredmény kim utatása”, „Ered
mény kimutatás részletezése”, mely tartalmazza a 2002. 
évi tervezett adatokat is, e jelentés mellékleteit képezik.

OM KFHÁ utazási és nemz.kapcs.tám. 
MTESZ
Oktatási Minisztérium 
BORSODCHEM Rt.
EGIS Rt.
FKI Kft.
TVK Rt.
PANNONPLAST 
RICHTER G. Rt.
OTKA
MTA

677 143Ft 
1 500 OOOFt 
1 187 179Ft 

725 OOOFt 
1 000 OOOFt 

40 OOOFt 
500 OOOFt 
380 OOOFt 
500 OOOFt 
450 OOOFt 
150 OOOFt

4.2. A 2001. évi kiadványok támogatására 12 720 439Ft
4.2.1. Magyar Kémikusok Lapja 5 905 OOOFt
Főbb támogatói:
TVK 500 OOOFt
MÓL Rt. 3 000 OOOFt
Vegyész Alapítvány 200 OOOFt
OM 1 000 OOOFt

4.2.2. Magyar Kémiai Folyóirat 
Támogatói:
OM
MTA
EGIS

1 900 OOOFt

500 OOOFt 
1 200 OOOFt 

200 OOOFt

4.2.3. Középiskolai Kémiai Lapok 1 100 OOOFt
Támogatói:
OM 1 000 OOOFt
Pro Cultura Alapítvány 100 OOOFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az MKE 2001-ben közvetlen állami költségvetési tá

mogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 

mérleg adatok alapján:
2000.évi tény 2001.évi tény

4.3. A 2001. évi tudományos rendezvények
támogatására 13 256 829Ft
4.3.1. Rubber Symposium 3 100 OOOFt
4.3.2. Műanyag Kollokvium 200 OOOFt
4.3.3. Biztonságtechnika 250 OOOFt
4.3.4. Komplex Kémia 166 829Ft
4.3.5. Magnézium Szimpózium 280 OOOFt
4.3.6. Kromatográfiás Vándorgyűlés 150 OOOFt
4.3.7. Vegyészkonferencia 400 OOOFt

eFt eFt 4.3.8. Spektrokémiai Vándorgyűlés 200 OOOFt
3.1. Befektetett eszközök 972 957 4.3.9. Hun-PRA-Partec 580 OOOFt

3.1.1. Immateriális javak 105 77 4.3.10. Nemzetközi Gyógyszerkém.
3.1.2. Tárgyi eszközök 867 880 Konf. 4 900 OOOFt
3.1.3. Befektetett pénzeszk. 0 0 4.3.11. Kolorisztika Szimp. OOOFt

A változás oka: A tárgyi eszközök éves értékcsökkené- 4.3.12. Radiokémia OOOFt
si leírása kisebb volt, mint a beszerzés. 4.3.13. Kemometria 250 OOOFt

4.3.14. Környezetvédelem analitikája 510 OOOFt
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 4.3.15. Magyar-Olasz Spektro 50 OOOFt
4.1. A 2001. évi működés támogatására 8 000 695Ft 4.3.16. Irinyi J. kémiaverseny 1 420 OOOFt
Tételesen: 4.3.17. Kozmetikai Szimp. 700 OOOFt
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4.3.18. Fenntarthatóság 100 OOOFt
A fenti rendezvények támogatói közül kiemeljük:

OM 2 016 829Ft
1MFA 1 540 OOOFt
Richter G. Rt. 4 500 OOOFt
Taurus Rt. 2 500 OOOFt

A4.1-3. pontokban leírtak összesen: 33 978 013Ft.

5. Központi költségvetési szervtől, önkormányzatoktól 
kapott támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi 
költségvetési szervektől, önkormányzatoktól kapott támo
gatások:

5 .1 .OM 8 211 118Ft
5.2. MTA 1 850 OOOFt
5.3. Győri önkormányzat________________90 OOOFt
Összesen: 10 151 118Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, 
összege

Az MKE vezető tisztségviselői pénzbeli juttatásban 
nem részesültek 2001-ben.

(Az Alapszabály szerint a vezető tisztségviselők közé 
sorolt ügyvezető igazgató az Egyesület alkalmazottja.)

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi be
számoló

7.1. Tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fej
lesztés

Az Egyesület szakmai szervezetei 2001-ben 17 részvé
teli díjas és 88 térítésmentes tudományos rendezvényt 
szerveztek, melyek az egyesület havi közleményeiben, 
körlevelekben, szakmai folyóiratokban, és az Inter
neten lettek közzé téve.
A részvételi díjas rendezvényeken összesen mintegy 
2 600 belföldi és külföldi szakember vett részt jól szol
gálva a hazai kutatás-fejlesztést, és jelentős nemzetkö
zi elismerést is kiváltottak.
Kiemeljük az alábbi nemzetközi rendezvényeket:
2. Nemzetközi Gumiipari Konferencia közel 200 részt

vevővel.
Nemzetközi Gyógyszerkémiai Konferencia 250 részt
vevővel
Hungarocoat 2001 Nemzetközi Lakk- és Festékipari 
Konferencia és Kiállítás

7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter
jesztés
Az MKE kiemelten foglakozik a hazai kémiaoktatás 
fejlesztésével, az Oktatási Bizottság és a Kémiatanári 
szakosztály munkáján keresztül.
A 2001. évi főbb tevékenységek:
-  2001-ben a Középiskolai Kémiai Lapok 28. évfolya
mát adtuk ki
-  a 33. Irinyi János középiskolai versenyen mintegy 
7 000 tanuló vett részt, melyek közül a -  hagyományo
san -  Győrben rendezett döntőbe 210 tanuló jutott be.
E versenyek legjobbjai közül kerültek ki az elmúlt év
ben is a kémiai diákolimpiákon is szerepelt diákok. 
2001-ben is 20 Diplomamunka Nívódíjat adományoz
tunk a végzett egyetemi hallgatóknak.
Az ismeretterjesztést is szolgálták folyóirataink:
A Magyar Kémikusok Lapja 56. évfolyamát adtuk ki 
2001-ben. A lap közérdeklődésre számot tartó kivona

tát az egyesület fizető tagjai kézhez kapták és az Inter
neten is megjelent.
A Magyar Kémiai Folyóirat 108. évfolyamát adtuk ki,
5. éve közösen az MTA Kémiai Tudományok Osztályá
nak Kémiai Közleményeivel. Az egyetemi doktorok 
disszertációinak ismertetése is a lapban történik, me
lyek az Interneten is megjelennek.
Az MKE Kromatográfiás Társasága kiadványa az ACE, 
valamint a Membrán technikai szakosztály kiadványa a 
„M embrántechnika” is jó l szolgálták az érdeklődő 
szakembereket.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység
2001-ben kiadásra került Vizi Béla: Kémia Szobrokban
c. újabb ismertetője.

7.4. Szakmai kulturális örökség megóvása
A Várpalotán működő M agyar Vegyészeti Múzeum 
számára megküldjük valamennyi egyesületi kiadvá
nyunkat.

7.5. Műemlékvédelem
Egyesületünk Műemlék- és műtárgyvédelmi szakosztá
lyának előadói ülései, szervezett múzeum-, restaurátor 
műhely-, és kastélylátogatásai jól szolgálták nemcsak a 
közvetlenül érintett szakembereket, de az érdeklődőket 
is.

7.6. Fogyasztóvédelem
Egyesületünk Minőségbiztosítási szakcsoportjának te
vékenysége, előadói ülései, részvétel a hazai akkreditá- 
ciós szervezetek munkájában közvetve ezt a célt is szol
gálták.

7.7. Környezetvédelem
Egyesületünk kiemelten foglalkozik -  az oktatás mel
lett -  a környezetvédelemmel. Ezt a tevékenységet el
sősorban a Környezetvédelmi Szakosztályunk, és a 
Környezetvédelmi Analitikai Társaságunk végzi, de va
lamennyi szakosztályunk foglalkozik közvetlenül vagy 
közvetve a témakörrel.
Ezt szolgálták a témakörrel foglalkozó előadói ülések, 
rendezvények, melyek közül kiemeljük a Vegyészkon
ferenciát, a Környezetvédelmi Analitikai Konferenciát 
és a nemzetközi Fenntartható Fejlődés Konferenciát.

7.8. Az euroatlanti integráció elősegítése
A konferenciáink többségének és számos előadói ülés
nek témája volt különböző megközelítésekben az EU 
csatlakozással kapcsolatos szakmai kérdés. E tevé
kenység célja a kormányzati szervek informálása, a tag
ság és az érdeklődők informálása, szakma-specifikus 
rendezvények szervezése az EU csatlakozás elősegíté
sére.

Fenti tevékenységeink kiegészülnek a Havi Közlemé
nyeinkben és az Interneten is közzétett egyesületi szakmai, 
területi szervezeteink által szervezett rendezvényekkel, va
lamint a MTESZ különböző bizottságaiban, területi szer
vezeteiben végzett sokrétű munkával.

Budapest, 2002. május
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Válogatott fejezetek a környezeti kémia 
legújabb eredményeiből

Szerkeszti: PAPP SÁNDOR

Humuszanyagok a környezeti rendszerekben_____________

TOMBÁCZ ETELKA*

Bevezetés

A humuszanyagok a természet élő szénciklusából kikerülő 
szerves molekulák véletlenszerű halmazából képződő, ké
miailag heterogén összetételű, funkciós csoportokban gaz
dag makromolekulás anyagok. A környezeti rendszerek
ben a szervesanyag mineralizáció köztes termékeinek 
tekinthetők, a kémiai degradációval szemben azonban vi
szonylag ellenállóak, így a természet legelterjedtebb nem 
élő szerves anyagai, megtalálhatók a talajokban, tőzegben, 
felszíni és felszín alatti vizekben, fiatalabb szenekben és a 
legújabb kutatások szerint a légköri aeroszolokban is.

Napjainkban növekvő érdeklődés tapasztalható a hu
muszanyagok iránt, mivel a környezeti rendszerekkel fog
lalkozó kutatók számára világossá vált, hogy számos kör
nyezeti kémiai folyamatot befolyásolnak, szerepük 
meghatározó az anyagmozgásban, mely kihatással van a 
szennyezőanyagok sorsára a természetes vizes rendszerek
ben. A humuszanyagok változatos funkciós (pl. karboxil 
és fenolos hidroxil) csoportjaik révén kitűnő komplexkép
zők, fémionokkal (makro- és mikroelemek, nehézfémek 
ionjaival) képzett komplexeik széles körben tanulmányo- 
zottak. Mára már egyértelművé vált, hogy elősegítik a ne
hézfémek és radioaktív izotópok szétszóródását a talajban, 
a felszíni és felszín alatti vizekben. A humuszanyag-mak- 
romolekulák térhálós szénváza mindig tartalmaz apoláris 
térrészeket (pl. alkilláncok, kondenzált aromás gyűrűk), 
amelyekhez apoláris szerves vegyületek tudnak kötődni és 
így megnövelik a vízben nem, vagy csak csekély mérték
ben oldódó, hidrofób szerves vegyületek (pl. növény
védőszerek, olajos szennyezések) oldhatóságát a természe
tes vizes rendszerekben.

A humuszanyagok, elsősorban makromolekulás és 
amfifil tulajdonságaik miatt, felhalmozódnak az egymás
sal érintkező fázisok határfelületén. Ennek következtében 
vizes oldataik felületi feszültsége és az olaj fázissal szem
beni határfelületi feszültség is esetenként jelentősen csök
ken a tiszta fázisokra vonatkozó adatokhoz viszonyítva. 
A vizes oldataikkal érintkező ásványi szilárd felületeken a 
humuszanyag-molekulák adszorbeálódnak, lényegesen 
megváltoztatják a vizekben szuszpendált ásványi részecs
kék felületi tulajdonságait és a részecske-részecske köl
csönhatásokat, a vizes szuszpenziók kolloid stabilitását;
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ezzel befolyásolják felszíni vizekben a lebegőanyagtartal
mat, az üledékképződést, a talajok szerkezetét és erodálha- 
tóságát, a kisebb ásványi részecskék mobilitását.

A humuszanyagok a Biológiai Lexikon [5] frappáns 
megfogalmazása szerint „aromás karakterű háromdimenzi
ós kolloidális rendszerek”, kolloid tulajdonságaik, állapot- 
változásaik meghatározzák viselkedésüket a környezeti 
rendszerekben. E cikk keretében -  a terjedelmi korlátozá
sok miatt -  a humuszanyagok rövid általános jellemzésén 
túl csak betekintését nyújthatunk környezeti folyamatok
ban releváns kémiai és kolloid tulajdonságaikra. A humusz
anyagok felületi és kolloid tulajdonságai (felületaktivitás, 
asszociációs, felületi töltés, adszorpciós), a változó oldat
körülményektől (pH, ionerősség, specifikus ionok) függő 
kolloid állapotváltozásaik (konformáció, aggregáció, határ- 
felületi felhalmozódás), ezek összefüggése a kémiai össze
tételükkel és makromolekulás jellegükkel, valamint e vál
tozások általánosítható trendjei magyar nyelven bővebben 
a Magyar Kémiai Folyóiratban, jelen közleménnyel párhu
zamosan megjelenő cikkben találhatók.

Nevezéktan

Az angol nyelvű nomenklatúra a Nemzetközi Humusz
anyag Társaság (IHSS -  International Humic Substances 
Society, IHSS Homepage: http://www.ihss.gatech.edu) 
megalakulása (1981) óta egységes. Az IHSS javasolt neve
zéktana a kémiailag nem egységes, eredettől és kinyerési 
eljárástól függő összetételű anyagcsoport esetén alkalmaz
ható műveleti definíció (operational definition). Kevés a 
magyar nyelven írott munka a humuszanyagokról, több
nyire rövid leírásokat találhatunk a talajokkal foglalkozó 
könyvek [1-3] fejezeteiben és a szaklexikonok [4, 5] vo
natkozó címszavai alatt. A magyar nomenklatúra-gondok 
a tématerület angol nyelvű irodalmában használt egyes an
gol szakkifejezések eltérő fordításából erednek. Az angol 
humic szó magyar megfelelőjeként a humin és humusz 
esetlegesen használt. Például a humic substances, mint az 
anyagcsoport neve, a magyar szakirodalomban humusz
anyagok [1, 2, 4, 5], vagy huminanyagok [4, 6] formában 
használt, a humic acid viszont egységesen huminsavként. 
Nem okozna gondot a humic humin fordítása, ha a hu
muszanyagok egyik frakcióját, a talajok oldhatatlan 
szervesanyagát éppen nem így {humin) nevezné az angol 
szakirodalom. Célszerű lenne a talajtan és talajkémia terü-
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létén elfogadott és egységesen használt nevezéktan (humic 
substances -  humuszanyagok, humic cicid -  huminsav, /«/- 
vic acid -  fulvosav, humin -  humin) általánosítása, hogy ne 
forduljon elő, hogy egy lexikon [4] két különböző címsza
va alatt, vagy a tankönyvekben [1 ,2  ill. 6] ugyanaz az 
anyag más néven szerepel. További nevezéktani gondok 
vannak a természetes vizek és légköri aeroszolok területén 
is, ahol az aquatic humic substances és humic-like sub
stances (HULIS) magyar fordítása nem egységes.

Környezeti kapcsolódások, biogeokémiai jelleg

Alapvető a humuszanyagok interdiszciplináris jellege. 
Természetes létezésük, keletkezésük a humifikációs folya
matokban és mineralizációjuk, kvázi-egyensúlyi mennyi
ségük az egymással folytonos anyagcserében lévő környe
zeti rendszerekben csak komplex módon, biogeokémiai 
szemlélettel közelíthető. A szerves geokémiában jól ismert 
Welte-féle szerves C-ciklusban a humuszanyagok (a tala
jok és üledékek lényegesen átalakult szerves anyagaiként) 
az élő és élettelen C-ciklusok közti átmenetet biztosítják, 
amely az elsődleges szervesanyag termelésnek csupán 
0,01-0,1%-t érinti. A biológiai aspektusok sokrétűek és a 
számos általánosan elfogadott megállapítás (pl. a humusz
anyagok forrásanyagai biológiai eredetűek, baktériumok 
és gombák, valamint az élet megszűnte után elszabaduló 
enzimek lényeges szerepet játszanak a humifikációban, a 
humuszanyagok elősegítik a növények táplálékfelvételét) 
mellett a részletek vitatottak, űjabb és újabb kérdések me
rülnek fel (pl. van-e közvetlen anyagtranszport, képesek-e 
a viszonylag nagy humuszmolekulák a növényi gyökerek 
sejteibe behatolni, vagy fel tudják-e használni azokat táp
lálékforrásként a mikroorganizmusok). A környezeti rend
szerekben a humuszanyagok többnyire a vízzel együtt ván
dorolnak. A természetes vizekben (tavak, folyók, tengerek, 
felszín alatti vizek) oldott szerves anyagok (dissolved 
organic matter -  DÓM) jelentős része humuszanyag. Elő
fordulnak barna, sőt sötétbarna színű humin- és ful- 
vosavakban gazdag vizek tavakban (pl. humusztavak 
Skandináviában [5]), víz befolyásoknál (pl. a Keszthelyi 
öbölnél a Balaton), vagy a szikeseken pangó humuszos vi
zekben. A DÓM elsődleges forrása a talaj, de felszíni vi
zeknél az in situ képződés a vízi biomasszából is valószínű 
és az atmoszférikus hozzájárulás is jelentős (néhány euró
pai régióban pl. hektáronként 10-40 kg C/év) [7]. A talaj
ból alkalmas körülmények mellett (pl. eső, locsolás) kiol
dódnak és lemosódnak, leszivárognak a vízgyűjtőkbe, ill. 
nagyobb vízmennyiségeknél (pl. trópusi esők, áradások) 
diszpergálódnak és lesodródnak az ásványi szemcsékhez 
kötött humuszanyagok is. A körülmények megváltozásá
val (pl. sótartalom növekedés a folyók tengerekbe ömlésé- 
nél) kicsapódnak és humuszanyagban gazdag üledékek 
képződnek [8]. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés 
a DOM-mal kapcsolatos kutatások iránt, mivel a DÓM, 
noha mennyisége a talajban lévő és az élő C-ciklusból 
származó szerves szénhez viszonyítva kicsi, de közvetíté
sével történik meg a szerves szén átalakulása és transzport
ja, így szerepe központi a szárazföldi és a globális szerves

C-ciklusban. Az Európai Közösség által szponzorált, a 
DÓM környezeti szerepével kapcsolatos munkaértekezle
ten (Exploratory ESF Workshop [7]) egyértelműen kide
rült az oldott szerves anyagok mennyiségének világszerte 
növekvő tendenciája és felvetődött, hogy vajon tekinthető- 
e a DOM a negatív környezeti változások jelzőjének.

Keletkezés, kinyerés, csoportosítás

A humuszanyagok növényi (szénhidrátok, fehérjék, via
szok stb.) és állati (zsírok, olajok, fehérjék stb.) eredetű 
anyagokból képződnek fizikai, kémiai, valamint enzi- 
matikus és mikrobiológiai átalakulások során az ún. humi
fikációs folyamatban [8, 9, 10]. Számos hipotézis (pl. nö
vény átalakulási, kémiai polimerizációs, sejt autolízis) 
közül a legvalószinűbb a kémiai polimerizációs vagy szin- 
tézises közelítés, amely a biopolimerek mikrobiológiai és 
enzimatikus degradációjával és átalakulásával képződött 
kis molekulák oxidációs és polikondenzációs kémiai fo
lyamatokat magában foglaló polimerizációját tételezi fel. 
A polimerizáció monomerjeinek, a valószínű prekur- 
zoroknak (forrásanyagoknak) sokféleségét jól szemlélteti 
az I. ábrán bemutatott Fiáig [11] által javasolt séma. 
A több mint negyed százada javasolt séma ma is helytálló, 
kiegészítésre csak az azóta azonosított szerkezeti elemek, 
a hosszú alifás szénláncok forrásanyagai -  a növényi via
szok és állati zsírok, olajok -  tekintetében szorul. Tekintet
tel a forrásanyagok és a humifikációban résztvevő vegyü- 
letek sokféleségére és multifunkcionalitására, nem 
várható, hogy egy jól definiálható, egységes anyagcsoport 
képződjön a természetes körülmények között lejátszódó 
polimerizációs folyamatban.

A huszuszanyagok összetett jellegéből és a természetes 
forrásaikból történő kinyeréssel kapcsolatos nehézségek
ből adódóan különböző típusú humuszanyagok vagy hu
muszanyag frakciók műveleti definícióját vezették be sok 
évvel ezelőtt. A leginkább elfogadott a savas és lúgos olda
tokban való oldhatóság szerinti megkülönböztetés. Oldha
tóság különbség alapján az alábbi, Fiáig által javasolt [11] 
humuszanyag frakciókat különbözteti meg általában az 
irodalom:

Név Lúgos oldat Savas oldat Alkohol
Fulvosav
Huminsav
Himatomelánsav
Humin

oldható
oldható
oldható

oldhatatlan

oldható
oldhatatlan
oldhatatlan
oldhatatlan

oldhatatlan
oldható

oldhatatlan

A humuszanyagok kinyerésére és a frakciók elválasztá
sára számos különböző séma található az irodalomban, 
legelterjedtebbek a talajokból történő kinyerésre vonatko
zók [pl. 1,2, 8, 9, 10], de a vízben oldott humuszanyagok
ra is találhatunk irodalmat [12]. Talajok esetén a legelter
jedtebb kinyerés a tradicionális módszernek nevezett 0,1 
vagy 0,5 M NaOH-oldatot használó lúgos extrakció. 
Az irodalomban korábban meglévő viták és a műveleti el
térésekből adódó hibák miatt az IHSS standardizálta a ki
nyerési és frakcionálási eljárást. Az IHSS honlapján a

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 8. SZÁM 307



Degradation of lignin Nitrogenous compounds Phenols microbially
(coniferous lignin) from microorganisms synthesized

(plants and animals) (e.g. Epicoccum nigrum)

1. ábra. Humuszanyagok képződése a valószínű prekurzorokból Fiáig [11] szerint.
Az angol kifejezések fordítása: Degradation of lignin (coniferous lignin) - lignin lebomlás (tűlevelű lignin), Lignin degradation products 
- lignin lebomlási termékek, Nitrogenous compounds from microorganisms (plants and animals) - nitrogént tartalmazó vegyületek 
mikroorganizmusokból (növények és állatok), Phenols microbially synthesized (eg. Epicoccum nigrum) - mikrobiológiai úton szinte
tizált fenolok, Aliphatic carbon source - alifás szén forrás, Other phenols of plants and microorganisms -növények és mikroorganizmu
sok más fenoljai, Carbohydrates from microorganisms (plant and animals) - szénhidrátok mikroorganizmusokból (növény és állatok), 
Fatty acids from waxes, greases and oils - zsírsavak gyantákból, zsírokból és olajokból, Proteins - fehérjék, Peptides - peptidek, Amino 
acids - aminosavak, Ammonia - ammónia, Fractions of humic substances - humuszanyag frakciók, Humic/fulvic acids - humin- és ful- 
vosavak, phenol - fenol, alcohol - alkohol, heterocycl. - heterociklusos.

Standard Collection címszó alatt mindenki számára hozzá
férhető a talajokból és vizekből történő huminsav és ful- 
vosav kinyerés leírása.

A humuszanyagok jellemzésére ma már széles körben 
alkalmazott nagyműszeres módszerek az oldhatósági kü
lönbségek alapján kinyerhető klasszikus frakciók további 
frakcionálását igénylik. Például a minták polidiszperzitása 
elvi probléma a különböző (fény, kisszögű röntgen és ne
utron) szórás függvények kiértékelésénél, a kémiai hetero
genitás jelentősen korlátozza a spektroszkópiai módsze
rekkel nyerhető információkat. Humin- és fulvosavak, 
valamint DÓM frakcionálásra kromatográfiás (GPC -  gél
szűrés, SEC -  méretkizárás, adszorpciós HPLC-technika), 
elektroforézises (kapilláris, gél, pH-gradiens) és ultraszű- 
réses (membrán sorozat) eljárásokat használnak.

Kémiai szerkezet

A humuszképződés eltérő körülményei, a szerves maradvá
nyok és a lehetséges reakciók sokfélesége következtében a 
humuszfrakciók kémiai és szerkezeti inhomogenitása ext
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rém nagy. Noha számos, kémiai és szerkezetvizsgáló mód
szerekkel nyert hatalmas munka eredményein alapuló szer
kezeti képlet a humin- ill. fulvosav frakciók jellemző rész- 
egyeségeire (építő blokkok, monomek Stevenson, Schnitzer, 
Murray, Mortvedt, Haworth [1, 3, 6, 8,9 , 11]) ismert az iro
dalomban; a humusz molekula szerkezeti képletét keresni 
meglehetősen reménytelen vállalkozás, reális képletet meg
adni lehetetlen. A humuszanyagok kémiai szerkezetének 
felderítésére [13] alkalmazott roncsolásos (pl. hidrolízis, 
oxidáció, redukció, biológiai degradáció stb.) és nem ron
csolásos, pl. spektroszkópiai módszerek, (UV-látható, IR, 
ESR, NMR), elektronmikroszkópia (TEM, SEM), kroma- 
tográfia (pirolizis GC, GC-MS, HPLC), ozmometria, elekt- 
roanalitikai és molekulatömeg meghatározási módszerek 
(VPO, UC, GPC, SEC, GC-MS, SAXS, SLS, DLS), viszko- 
zimetria módszerek között szerepelnek a legújabb nagymű- 
szeres (pl. XPS, ATR-FTIR, COSY és TOCSY NMR, AFM, 
LDI- és MALDI-TOF MS) vizsgálatok is. A roncsolásos 
technikákkal nyert molekulatöredékek ezreit kémiailag azo
nosították, egy újabban rekonstruált [14] „humuszmoleku
la” egyikét mutatja be a 2. ábra.
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Humuszanyagok jellemzésére általában közlik az elemi 
összetételüket, amely eredetüktől és kinyerésüktől függő
en változik, de a C, H, O, N és S tartalom, valamint az O/C 
és H/C arány egy jellemző intervallumon belül van [15]. 
A humuszanyagok kémiai szerkezetének a 2. ábrán is jól 
azonosítható, jellemző egységei a következők:

-  aromás váz: izociklikus és heterociklikus gyűrűk lán
colata, melyben hidroxikarbonsav és kinoidális egy
ségek dominálnak,

-  a váz egyes részeit pl. C-C , C-O-C és N hidak kap
csolják össze,

-  a vázhoz -  a forrásanyag típusától, fizikai és kémiai 
tulajdonságaitól függően -  eltérő gyakorisággal, s el
térő megoszlásban, fehérje, peptid, aminosav vagy 
szénhidrát egységek és alifás oldalláncok csatlakoz
nak,

-  a humuszanyagok tulajdonságait jelentősen befolyá
soló funkciós csoportok mind a vázon, mind az oldal
láncokon megtalálhatók,

-  oxigéntartalmú funkciós csoportok: -COOH, fenolos 
-OH, melyek a savas tulajdonságok hordozói; alkoho
los -OH és -C=0,

-nitrogéntarta lm ú funkciós csoportok: -NH, -NH2, 
melyek a bázikus jelleg hordozói.

A molekulák nagysága a váz méretétől, a hidrofilitás 
pedig elsősorban a funkciós csoportok és az oldalláncok 
mennyiségétől és minőségétől függ. Az aromás és alifás 
részek adják a molekula vázát, elágazó láncokkal és sok 
funkciós csoporttal. A 2. ábrán bemutatott virtuális szer
kezet jó  összhangban van a huminsavak reális tulajdonsá
gaival, a funkciós csoport gazdagság miatti reaktivitással 
(kationmegkötő képesség és komplexképző tulajdonság),

az amfifil jelleggel (a poláris és apoláris térrészek elkülö
nülése) és a makroionos (polielektrolit analóg) viselkedés
sel. A molekula szimulációval felépített [16] optimalizált 
térszerkezet (a 2. ábra jobb oldalán) egy valószínű konfor
mációs állapotot mutat. A humusz molekulák térszerkeze
te a vizes oldat összetételétől, elsősorban pH-jától és ion
erősségétől függően változik, különböző méretű üregek 
alakulnak ki, melyek képesek visszatartani szerves mole
kulákat (pl. peszticideket, szénhidrátokat, zsírokat) és 
szervetlen vegyületeket (pl. fémsókat, oxidókat, szilikáto- 
kat). A változó méretű üregekben megkötődő toxikus 
anyagok molekulái bezáródhatnak és a humusz molekulák 
expanziójakor a szennyeződések felszabadulhatnak.

Környezet releváns tulajdonságok

A humuszanyagok alapvető jellemzője a savasság. Általá
ban kevés nitrogént tartalmaznak, így a bázikus tulajdon
ságokat hordozó csoportok mennyisége is csekély. A kén
tartalom elhanyagolható, jelentős mennyiségűek viszont 
az oxigéntartalmú (pl. karboxil, fenolos és alkoholos 
hidroxil) funkciós csoportok. így a humuszanyagok álla
potát, viselkedését, kémiai, fizikai és kolloidkémiai tulaj
donságaikat elsődlegesen az oxigéntartalmú savas -  főleg 
a karboxil és a fenolos hidroxil -  csoportjaik disszociációs 
állapota határozza meg. A sav-bázis tulajdonságok leírásá
hoz szükséges a savas funkciós csoportok mennyiségi 
meghatározása és a saverősség jellemzése, a disszociációs 
állandók pKa-értékeinek számítása. Gyakran a teljes acidi- 
tást, a minta egységnyi tömegére vonatkoztatott savas cso
portok moláris m ennyiségét (mmol/g, mekv/g, ill. 
mekv/100 g egységben) adják meg [1, 3, 6, 8-11]. A ful-

(CHj Im

Examples of nonpolar regions

Examples of polar regions

2. ábra. Egy Schulten és Schnitzer [14] által javasolt huminsav molekula szerkezet két- és háromdimenziós ábrázolása [16].
Az angol kifejezések fordítása: Examples of nonpolar regions - példák az apoláris területekre, Examples of polar regions - példák a 
poláris területekre, Alcoholic OH - alkoholos OH, Phenolic OH - fenolos OH.
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vosavak teljes aciditása jellegzetesen nagyobb (-12-14 
mmol/g), m int a huminsavaké ( - 6-10 mmol/g) [ 10]. 
A tisztított humin- és fülvosavak potenciometriás sav-bá
zis titrálási adatainak értékelésével a mennyiségi és minő
ségi jellemzők elvileg meghatározhatók. A titrálási görbék 
azonban azt mutatják, hogy a mintát polifunkciós savak 
keveréke alkotja, amelyben az egyes disszociációs lépcsők 
átfedik egymást, az egyedi pKa-értékek közötti különbség 
kicsi, a görbe leírása problematikus. A kiértékelés modell
függő, az eddig ismert legtöbb modell a humuszanyagok 
protonkötésére egyszerűsített, mivel a humuszanyagok re
ális összetettségét, azt, hogy méret szerint különböző, vál
tozó számú és molekuláris környezetű különféle savas cso
portokat tartalmazó molekulák keverékéből áll, valamint a 
makroionos jellegét, hogy a szénvázhoz kapcsolt csopor
tok disszociációjával kialakuló töltések sokasága által lét
rehozott lokális elektrosztatikus tér hatással van az ionok 
megoszlására, csak közelíteni lehet. A humuszanyagok 
sav-bázis tulajdonságainak leírására használt legismertebb 
matematikai modelleket, a polielektrolit, a sok-hely és a 
folytonos megoszlási modellek alkalmazhatóságát hason
lítja össze M . P e rd u e  kitűnő könyvfejezete [17]. A disszo
ciáció ionerősség függését, az elektrosztatikus hatások kü
lönböző korrekcióját, a polidiszperzitás és konformációs 
változások figyelembe vételét számos munkában elemzik 
[pl. 18-20]. A protolitikus folyamatok mellett lejátszódó 
pH-függő redoxireakciók és észter-hidrolízis zavaró hatá
sát csak néhány közleményben tárgyalják [21,22].

A humuszanyagok a természetes k o m p lex k ép ző k  leg
fontosabb csoportjai [23]. Főleg a karboxil és a fenolos 
hidroxilcsoportok (lásd 2. á b rá t)  részvételével, a kelátkép
zést is magában foglaló, változatos szerkezetű fém-komp
lexek kialakulását igazolták. A komplexálási egyensúlyok 
kezelését, a mérést, a kiértékelést és a modellezési lehető
ségeket részletesen J. B uffle  komplexálási reakciók anali
tikai közelítésével foglalkozó kitűnő könyve [24] tárgyalja 
multifunkciós polimer komplexálok esetén is. A humin- és 
fulvosavak komplexképző kapacitása összemérhető a tel
jes aciditásukkal [25]. Leggyakrabban a Cu(II)-re vonat
kozó értékeket határozzák meg, ezek általában kisebbek, 
mint az adott minta teljes aciditására közölt értékek [24]. 
Az irodalomban közölt komplexálási „egyensúlyi állan
dók” valójában csak 1:1 sztöchiometriát feltételező, több
nyire állandó pH-n meghatározott, adott modell feltételek
kel (pl. 2 helyes Langmuir-modell) terhelt átlagos 
egyensúlyi megoszlási hányadosok [24]. K in n ib u rg li és 
munkatársai [26] a humuszanyagok fémion megkötésének 
modellezésére használt különféle, elektrosztatikus köl
csönhatásokat is figyelembe vevő számos fejlett közelítést 
elemeznek és hasonlítanak össze. Megállapítják, hogy 
ilyen összetett anyag esetén jó, ha egy modell képes leírni 
a laboratóriumi eredményeket viszonylag tág kísérleti kö
rülmények mellett és az illesztett paraméterek felhasználá
sával reális rendszerek fém speciációjának számolására is 
alkalmazható (p re d ic tiv e  m odel).

A humin- és fulvosavak eltérő erősséggel kötik meg a 
különböző fémionokat. A vas, alumínium, réz, kadmium 
erősen, a magnézium gyengén, más közönségesen előfor-
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dúló fémek, mint pl. kalcium, nikkel, ólom és cink, köze
pesen kötődnek a humuszanyagokhoz. Számos esetben az 
oldott humuszanyagok általi komplexálás megakadályoz
za a fémionok kicsapódását (pl. karbonát, hidroxid formá
ban), így jelentősen növekedhet a vizekben oldott toxikus 
fémek (pl. Sr-90, Al) mennyisége [27]. A komplexáló ha
tásuk mellett a humuszanyagok aktív redukáló ágensként 
működnek a természetes rendszerekben. így pl. az oxo- 
anionokat (Cr20 72', V 0 3", M o042') képesek komplexál
ható kationokká redukálni [27].

A humuszanyagok k o llo id  á lla p o tb a n  léteznek. Az iro
dalomban mindezideig közölt [28] humin- és fulvosav mo
lekula- és/vagy részecskeméret adat a kolloid mérettarto
mányba esik. A kolloid tudományok elfogadott elvei 
szerint pedig azok a rendszerek, amelyekben az oldott (lio- 
fil kolloidok) vagy diszpergált (liofób kolloidok) kompo
nensek dimenziója az 1 és 1 000 nm közötti, kolloid tulaj
donságokat mutatnak és bennük kolloid állapotváltozások 
játszódhatnak le [29]. A humuszanyagok kolloid viselke
dése, változékonyságuk, érzékenységük az oldatkörülmé
nyekre egyedülálló. Vizes oldataik egyaránt mutatják az 
asszociációs kolloidok és a polielektrolitok tulajdonságait, 
a körülmények viszonylag csekély változásával pedig a 
kolloid diszperziók jellegzetességeit [30-32].

A humuszanyagok vizes rendszereinek változékonysá
gát és a kolloid állapotváltozásokat a 3. á b rá n  látható se
matikus illusztráció foglalja össze. Ennek alapja a humusz
molekulák, a térhálós szénvázú nanorészecskék [32] 
többé-kevésbé amfifil jellege. Amint a virtuális humusz
molekula 2. á b rá n  bemutatott kémiai szerkezetének ma
gyarázatánál fentebb már említettük, a molekulán a poláris 
és az apoláris térrészek elkülönülnek, így a molekula hid
rofil (vízkedvelő) és hidrofób (víztaszító) tulajdonságok
kal egyaránt bír. Míg az amfifil karakter általában jellem
ző a humuszanyagokra, a hidrofil-hidrofób térrészek 
nagysága, dominanciája viszont elsősorban az eredettől és 
a molekulanagyságtól függően [32] változik, elvileg mole
kulánként más és más. Például az alifás/aromás szénhidro
gén-tartalom aránya 13C NMR vizsgálatok szerint jellem
zően változik az eredettel, a tőzegből kinyert 
huminsavakban általában több alifás lánc van, így nagyobb 
a hidrofób régiók aránya, mint az aromásabb karakterű 
barnaszénből kinyert mintáké. Feltétezhető az amfifil egy
ségek rendeződése laza aggregátumokká, a 3. ábrán  sema
tizált makromolekulás gombolyag vagy micella analóg el
rendeződés egyaránt valószínű. Bármely tényező, ami a 
humuszmolekulák hidrofilitását -  elsősorban a funkciós 
csoportok disszociációjának visszaszorítása révén -  csök
kenti, fázisszeparációt idézhet elő és a már vízben nem ol
dódó hidrofób humusz nanorészecskékből kolloid diszper
zió képződik. A kolloid állapotot befolyásoló legfontosabb 
külső tényezők a pH, az oldott elektrolitok, a két- és több
értékű fémionok, a kationos szerves vegyületek és szilárd 
részecskék jelenléte. Változatos viselkedésüket különböző 
eredetű mintákkal végzett kísérleti eredményeink bizo
nyítják: felületi feszültség csökkentő hatás [30-32], ad
szorpció agyagásvány és oxid részecskéken [pl. 33,34], fe
lületmódosító hatás [pl. 35], homo- és heterokoaguláció
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A humuszanyagok vizes rendszerei

K o l l o id  o l d a t o k  D i s z p e r z i ó k

organokomplex

tö ltés  árn yék olás
h id r o f i l  e g y s é g e k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vagy  s e m le g e s íté s
h i d r o f ó b  e g y s é g e k
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m icellizáció
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3. ábra. A humuszanyagok különféle vizes rendszereinek sematikus ábrázolása (felső rész); a jellemző kolloid folyamatok
és állapotváltozások összefoglalása (alsó rész) [31]

[19, 30, 33, 36], emulzióstabilizáló hatás [30], rendezett 
szerkezetek képződése [30, 37]. Lényeges, hogy a hu
muszanyagok kolloid és aggregációs állapota nemcsak a 
molekulaszerkezetüktől (kémiai összetétel, alifás/aromás 
jelleg, funkciós csoportok minősége és mennyisége, mole
kula méret) függ, hanem azon oldatkörülményektől is, 
amelyek között a természetben (pl. talajoldatban, felszíni 
és felszín alatti vizekben), a technológiai folyamatokban 
(pl. víztisztításban), vagy a laboratóriumi kisérletekben 
(pl. kinyerés és frakcionálás során) léteznek. Természetes 
körülmények között az oldott humuszanyagok spontán 
frakcionálódása következhet be pl. az eltérő ionösszetételű 
vizek találkozásánál, a folyók tengerbe ömlésénél. Specifi
kusan kölcsönható többértékű fémionok (pl. a víztisztítás
ban alkalmazott Al- és Fe-sók ionjai, vagy a szennyező 
nehézfémionok) és szerves vegyületek (pl. kationos ten- 
zidek és peszticidek) igen kis mennyiségeinek jelenlétében 
analóg kolloid állapotváltozások játszódhatnak le.

A humuszanyagok a természetben együtt léteznek a szi
lárd ásványi részecskékkel. Minden eddig megismert tulaj
donságuk, a felületaktív és makromolekulás jelleg, a reak

tív funkciós csoport gazdagság alapján várható, hogy 
kitüntetett affinitást mutatnak a szilárd felületekhez. A ta
lajok szilárd fázisa humuszanyagokkal in situ felületmódo
sított ásványi halmaz, a szilárd/folyadék határfelületi tulaj
donságokat a főleg agyagásvány és oxid részecskék 
felületén az oldódási-kicsapódási folyamatokban kialaku
ló szervetlen (elsősorban Fe- és Al-oxi-hidroxidok) és a 
szerves (humusz) fedések határozzák meg [16]. Talajok
ban a részecskék felületén lévő egyenetlen humusz réteg 
szférikusán és elektrosztatikusán stabilizálja az ásványi 
komponenseket [38]. A szerves réteg sztérikus és elekt
rosztatikus stabilizáló hatása miatt a részecskék disz- 
pergálhatósága növekszik, a szuszpenziók elektrolit érzé
kenysége lényegesen csökken. A természetes vizes 
rendszerekben diszpergált részecskék aggregációs állapota 
folytonosan változik a változó körülmények miatt. A talaj
ban, üledékben lévő részecskék diszpergálódhatnak növel
ve a lebegő anyag tartalmat, ill. nagyobb méretű aggregá
tumok képződhetnek, amelyek könnyen kiülepednek a 
tavakban, folyókban. A természetes vizekben oldott hu
muszanyagoknak az ásványi részecskékre kifejtett disz-
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pergáló hatása nagyon fontos a környezeti folyamatok 
szempontjából [7] (pl. elősegítik a vizes talajeróziót) és 
sok nehézséget okoz a víztisztításban [39].

Kapcsolat a környezetvédelemmel

A humuszanyagokat jellemző szin (világos sárga, sárgás
barna, sötét barna) mindig árulkodik jelenlétükről a tala
jokban és felszíni vizekben. Korábban úgy gondolták, 
hogy a színes, gyakran sötétbarna vizek nem vonzó eszté
tikai hatása problematikus, mára azonban már egyértelmű
vé vált, hogy a következmények jelentik a legnagyobb 
gondot [39]. Az oldott humuszanyag ill. természetes vi
zekben a DÓM általában elősegíti a szennyezések mobili
zálását (elsősorban a nehézfémek, radioaktív izotópok 
komplexálása és hidrofób szerves szennyezők szolubilizá- 
ciója révén), csökkenti az ivóvíz tisztítás hatékonyságát (a 
kolloid stabilizáló hatás miatt az A1-, Fe-só vagy PÁC ko
agulációban és polielektrolitos flokkulációban) és magas 
maradó KOI (TOC) értékeket eredményez. Főleg felszíni 
vizekből származó vizeknél a kémiai vízkezelésben az ár
tatlan, sőt gyógyhatású humán és állat készítményekben 
engedélyezett színes molekulák az egészségre ártalmas 
anyagok prekurzoraivá válnak. Trihalometánok (tri- 
halomethanes (THM)) és szerves halogénszármazékok 
(organohalogen (AOX)) képződnek az ivóvíz kezelésben 
elengedhetetlen fertőtlenítési eljárás, a klórozás során 
(chlorination byproducts [40, 41]), amelyek közül már 
több száz szerves halogén vegyületet azonosítottak, a 
mutagén és karcinogén hatásuk vizsgálata még nincs befe
jezve. A kezelt vizek AMES-tesztje (a mutagenitásra) álta
lában nagyságrendi (10 x) és az állás idővel növekvő nö
vekedést mutat a klórozás előtti vízhez viszonyítva. 
A szerves anyagok oxidálálására alkalmazott ozonizáció 
sem javít a helyzeten, mivel a humuszanyagok nem mine- 
ralizálódnak az ozonizáció során (humuszos vizek UV el
nyelése csökken, de a DOC praktikusan nem változik, csak 
kisebb szerves molekulák keletkeznek, amelyek elősegítik 
a baktériumok növekedését a vezetékekben [41]).

Hazai körkép

A nemzetközi Humuszanyag Társaság Magyar Tagozata 
(IHSS Hungárián Chapter) évek óta működik és ezen ke
resztül van némi rálátás a szerteágazó, humuszanyagokat is 
érintő hazai kutatásokra. A legkiterjedtebb és komoly ha
gyományokkal bír a talajok szervesanyagaival kapcsolatos 
kutatás a talajtani tanszékeken és intézetekben (Debrecen, 
Gödöllő, Keszthely, Budapest); a talajkomponensek, köz
tük a humuszanyagok felületi és kolloid tulajdonságaival 
pedig évtizedek óta foglalkoznak Szegeden. Újabban, első
sorban a Balaton növekvő humuszanyag terhelése miatt, fi
gyelemre méltó kutatások indultak a vízben oldott humusz
anyagok területén (Tihany) és a légköri aeroszolok 
humuszszerű szervesanyagainak azonosításában (Veszp
rém); a sajnos hazánkban is növekvő víz- és talajszennye
zési (nehézfémek, nitrátok, növényvédőszerek, radioaktív 
izotópok) problémák jelentős kutatásokat indítottak az

egyetemeken és kutatóintézetekben (Veszprém, Debrecen, 
Budapest).

Érdemes megemlíteni a hazai humuszanyag források
ból kiváló terméket előállító hazai cégeket: a barnaszén 
alapanyagból talajjavító, biostimulátor és takarmány
kiegészítő termékeket előállító Biopol Kft.-t (Veszprém) 
és a tőzegből kinyert humuszanyagokból humán gyógyha
tású nyomelemtartalmú készítményeket előállító HŰMET 
Rt.-t (Budapest).
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ÖSSZEFOGLALÁS
Tombácz Etelka: Humuszanyagok a környezeti rendszerekben
A humuszanyagok kémiai és felületkémiai szempontból a talajok 
és természetes vizek legreaktívabb komponensei. Szerepük a 
környezeti folyamatokban nagyon fontos, gyakran meghatározó, 
mint pl. a nehézfémek, radioaktív izotópok és vízben rosszul ol
dódó szennyeződések transzportja. A humuszanyagok kolloidál
lapotuktól függően elősegítik vagy gátolják e szennyezők elmoz
dulását. A humuszanyagok rövid általános jellemzésén, a 
környezeti folyamatokban releváns tulajdonságainak ismerteté
sén túl a kolloid tulajdonságaikat (felületi töltés, asszociációs, ad- 
szorpciós), a változó oldatkörülményektől (pH, ionerősség, spe
cifikus ionok) függő kolloid állapotváltozásaikat (konformáció, 
aggregáció, határfelületi felhalmozódás), ezek összefüggését a 
kémiai összetételükkel és makromolekulás jellegükkel, valamint 
a változások általánosítható trendjeit foglalja össze e közlemény.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 306 (2001)]

SUMMARY
E. Tombácz: Humic Substances in Environmental Systems

Humic substances are the most reactive component of soils and 
natural waters in chemical and interfacial points of view. Their 
role is very important, often determining, in the environmental 
processes such as the transport of heavy metals, radioactive iso
topes and water insoluble pollutants. Humic substances depend
ing on their colloidal state can enhance or hinder the transport of 
such kind of pollutants. Beyond the brief general characterization 
of humic substances and short description of relevant properties 
in environmental processes, this paper summarizes the colloidal 
properties (surface charge, association, adsorption), the solution 
condition (pH, ionic strength, specific ions) dependent changes in 
colloidal state (conformation, aggregation, interfacial accumula
tion) of humic substances, and the relations of these properties 
with the chemical composition and macromolecular character, as 
well as the generalized trends of these processes.

A vegyipari vállalatok 2001. évi főbb  adatai IV.

Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft., Budapest

2000. 2001.
Index, %

M Ft
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 2 029 2 089 102,9

ebből export 630 700 111,1

Adózás előtti eredmény 31 28 90,3

Átlagos statisztikai állományi létszám (ío) 252 257 102

Jegyzett töke 974 974 100

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 99 118 119,2

Tárgyi eszközök bruttó értéke 1 170 1 280 109,4

Tárgyi eszközök nettó értéke 970 986 101,7

Materiál Vegyipari Szövetkezet, Budapest

Megnevezés
2000. 2001.

Index, %

M Ft
2001/2000

Értékcsités nettó árbevétele 1 162,628 1 157,8 99,58

ebből export 532,188 464,469 87,27

Adózás előtti eredmény 52,414 18,117 34,56

Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 74 75 102,7

Jegyzett töke 210,625 210,7 100,03

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 9,735 6,915 71,03

Tárgyi eszközök bruttó értéke 279,821 288,163 102,98

Tárgyi eszközök nettó értéke 121,173 155,458 128,29
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SZEMÉLYI HÍREK

B o g s c h  E r ik  a  B u s i n e s s  W e e k  ö t v e n  l e g j o b b  e u r ó p a i  v á l 
l a l a t v e z e t ő j e  k ö z ö t t
Bogsch Eriket, a Richter Gedeon Rt. vezér- gyár, a többi „tagtárs” nyugat-európai 
igazgatóját a Business Week az 50, légin- (BusinessWeek /Jun 17, 2002. pp. 40-41, 
kább a változás mellett elkötelezett európai 47). A szerkesztők olyan vezetőket válasz
vezető közé sorolta. Itt két orosz és két len- tottak ki, akiknek a türelme és ügyes straté- 
gyel vállalati vezető mellett az egyedüli ma- giája kifizetődik a szűk esztendőkben. A rö-

S o m o r j a i  G á b o r  N e m z e t i  D íj a  T u d o m á n y é r t  k i t ü n t e t é s t  
k a p o t t

Somorjai Gábor, a Kaliforniai Egyetem ké
mia professzora, a Lawrence Berkeley 
National Láb vezetője, az USA Tudomá
nyos Akadémia tagja, és az MTA tisztelet
beli tagja június 13-án a Fehér Házban 
Nemzeti Díj a tudományért kitüntetést vett 
át George W. Bush amerikai elnöktől. 
Az amerikai Kongresszus által 1959-ben 
alapított díj az egyik legmagasabb kitünte
tés, amit amerikai tudós kaphat, és nem 
csupán a tudományhoz való hozzájárulás, 
hanem az amerikai nemzetnek tett szolgálat 
elismerésére is szolgál. A tizenöt kitüntetett 
között két kémikus volt. A hivatalos indok
lás szerint Somorjai professzor a világ első 
számú szaktekintélye a modem felülettudo
mány kifejlesztése terén, aki több felület
bázisú technológia molekuláris alapjait te
remtette meg.

Somorjai Gábor 1935. május 4-én Bu
dapesten született és 1956-ban a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmér
nöki diplomát. A levert forradalom után 
Ausztriába távozott, majd 1957-ben került 
az Egyesült Államokba. A Kaliforniai 
Egyetemen, Berkeley-ben érdeklődése a fi
zikai kémia felé fordult és 1960-ban Ph.D. 
fokozatot szerzett kémiából, majd négy 
évig az IBM kutatója volt, közben 
1962-ben amerikai állampolgárságot ka
pott. 1964-ben visszatért Berkeley-be, ahol 
1972-től egyetemi professzor. Felesége 
Kaldor Judit, két gyermekük van.

Kutatási területe a felületkémia és a he
terogén katalízis. Pályafutása kezdetén ke
vés tudományos adat állt rendelkezésre a 
felületszerkezetről, -összetételről és -reak
cióképességről, különösen a kritikus mole
kuláris szinten. Laboratóriumukban nagy
számú technikát és műszert fejlesztettek ki 
a kristályfelületeken végbemenő molekulá
ris szintű reakciók közeli tanulmányozásá
ra. A felületi tulajdonságokat ultra nagy vá
kuumban és próbamolekulákat alkalmazva

kis, közepes és nagy nyomásokon, nagyon 
alacsony hőmérsékletektől kezdve nagyon 
magas hőmérsékletekig vizsgálták. Több 
műszeres analitikai vizsgálati módszert fej
lesztett ki és alkalmaz a felületek és az 
azokon lejátszódó adszorpció tanulmányo
zására. Kutatja a különböző módszerekkel, 
különböző anyagokból előállított nano- 
méretű modellkatalizátorok tulajdonságait. 
Kutatási területének egyik fontos eleme a 
heterogén katalitikus reakciók mechaniz
musának tanulmányozása. Egyedülálló 
megközelítése hozzásegítette a felületi ké
miai reakciók lefolyásának megismerésé
hez, aminek eredményeit az ipari reakciók
ban használt komplexebb felületekre 
extrapolálta. Felfedezései a katalízis és más 
felületi kölcsönhatások, mint az adhézió, 
kenés, súrlódás és adszorpció korábbiaknál 
sokkal jobb megértéséhez vezettek. Egyik 
idézett mondása szerint „egy társadalom

vid értékelés kiemeli, hogy Bogsch Erik 
nemzetközi tapasztalatok birtokában erősen 
eladósodott állami tulajdonú dinoszauruszt 
vett át 1992-ben, de a létszámcsökkentés, a 
szervezet karcsúsítása, a legnyereségesebb 
termékvonalakra fókuszálás, és a piacnye
rés révén a Richter Gedeon Rt. bevételei az
óta átlagosan évi 20%-kal bővültek.

Tisztelettel gratulálunk.

életszínvonala mérhető az ipari katalízis is
meretével”.

Somorjai professzor ma a leggyakrab
ban citált kémikus a felületi kémia és a ka
talízis terén. Hatvanötödik születésnapja al
kalmából a Journal of Physical Chemistry 
különszámot (104, 14, April 13, 2000) je
lentetett meg tiszteletére. Több, mint 850 
tudományos dolgozat és három könyv szer
zője. Ma élenjáró tudósok egész generáció
ját oktatta, 115 Ph.D. diák és 150 posztdok
tori tanítványa közül 60-an dolgoznak a 
világ különböző egyetemein. Több tudo
mányos tanácsadó testület, folyóirat szer
kesztőség (köztük a Catalysis Letter and 
Topics in Catalysis társfőszerkesztője), tu
dományos társaság tagja (bár ezek közül hi
ányzik az MKE), nagyszámú díj tulajdono
sa és több európai egyetem (köztük a BME 
és a SZTE) díszdoktora. Kémiai Nobel-díj- 
ra jelölt honfitársaink egyike.

Kitüntetéséhez tisztelettel gratulálunk.
RL
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Hazai kutatási témák, kutatóhelyek, iskolák, műhelyek 
és intézmények_____________________________________

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Kémiai szerkezetkutatás a Lézerspektroszkópia Laboratóriumban

KUBINYI MIKLÓS’

A lézerek rendkívüli tulajdonságokkal ren
delkező fényforrások. Fénysugaruk átmé
rője, amely tipikusan 1-2 mm, néhány 100 
m távolságban sem változik számottevően. 
Ebben a csekély keresztmetszetben óriási 
energiát lehet koncentrálni, akár több ezer 
wattot. Többségük monokromatikus fényt 
sugároz. A fénykibocsátás lehet folytonos, 
vagy történhet impulzusokban. A folytonos 
lézerek spektrális sávszélessége sok nagy
ságrenddel kisebb annál, mint ami optikai 
monokromátorral elérhető lenne. Készíte
nek olyan ún. egymódusú lézereket, ame
lyek sávszélessége hullámhosszuk 
10',0-10'n -ed része. Az impulzuslézerek 
pedig az elméletileg lehetséges legrövidebb 
fényjelek generálására is képesek, amelyek 
időtartama mintegy 5x l0‘15 s („femto- 
szekundumos lézerek”).

A lézerek a tudomány és technika szá
mos területén ugrásszerű fejlődést eredmé
nyeztek. A kémiához tartozó diszciplínák 
közül az optikai spektroszkópiában és foto
kémiában hoztak óriási fellendülést. Az el
ső lézerek felfedezését követően, azaz 1960 
óta a fejlett országokban, így Magyarorszá
gon is, számos lézerspektroszkópiai labora
tórium létesült. Közülük sokban az infra
struktúra fotofizikai, fotokémiai és 
fotobiológiai kísérletekre egyaránt alkal
mas, kiváló lehetőséget adva határterületi 
kutatásokra.

A Műegyetem Fizikai Kémia Tanszé
kén az 1970-es években kezdtek lézer
spektroszkópiával foglalkozni, a tanszék 
akkori vezetőjének, Varsányi György pro
fesszornak, a rezgési spektroszkópia nagy
nevű szakértőjének kezdeményezésére. 
A kutatók sokáig csak más intézmények lé
zeres mérőrendszerein dolgozhattak. Az el
ső lézeres kísérleteket az MTA KKKI 
Optikai Spektroszkópia Csoportjának mun
katársaival együttműködve, az ottani 
Raman-spektrométeren végezték. A koope
ráció azóta is fennáll. Az 1980-as és 90-es

* BME Fizikai Kémiai Tanszék és MTA Kémiai 
Kutatóközpont, Budapest

években a tanszék lézeres kutatásai kiter
jedtek a nem-lineáris Raman-effektusokra 
és az ultragyors folyamatokra annak révén, 
hogy W. Jeremy Jones professzor meghívá
sára Grofcsik András és Kubinyi Miklós 
több alkalommal vendégkutatóként dol
goztak Nagy-Britanniában, a University of 
Wales lézerspektroszkópiai laboratóriumá
ban.

A BME Fizikai Kémia Tanszékét a 
BME Vegyészmérnöki Kara és az MTA Ké
miai Kutató Központja 2000-ben közös 
tanszéknek nyilvánította. Ekkor alakult 
meg a közös Lézerspektroszkópia Labora
tórium. Tagjai a BME-ről Kubinyi Miklós 
(a Laboratórium vezetője) és Grofcsik And
rás, a Kutatóközpontból a korábbi Foto- 
oxidációs csoport tagjai, Vidóczy Tamás és 
Baranyai Péter. A megalakulás óta egyre 
több hallgató és doktoráns kapcsolódik be 
munkájukba.

Legfontosabb műszereik a lézeres vil- 
lanófény-fotolízis készülék, az UV-látható 
abszorpciós spektrométer, a spektrofluo- 
riméter és a spektropolariméter.

A Laboratórium fő kutatási témái

I. Fluoreszkáló festékek elektronszerkeze
te. Az anyagtudomány egyik eredményes 
kísérleti módszere, hogy a vizsgált rend
szerbe fluoreszkáló festéket visznek be, azt 
fényimpulzussal gerjesztik, s az emittált 
fény hullámhosszának, intenzitásának, 
vagy polarizációjának időbeli változását 
mérik. Ezek többnyire a nanoszekundumos 
időskálán lejátszódó folyamatok. A kísérle
tek a festékmolekulák mikrokömyezetéről 
adnak információt. A módszert egyre ered
ményesebben alkalmazzák felületek, vé
konyrétegek, membránok, folyadékkristá
lyok és gélek vizsgálatában, ami annak 
köszönhető, hogy lézerspektroszkópiai mé
résekkel és elméleti számításokkal mind 
jobban megismerik azokat a folyamatokat, 
amelyek festékmolekulákban a gerjesztést 
követően játszódnak le.

A Laboratórium munkatársai a fluo

reszkáló festékek közül legtöbbet oxazin- 
származékokkal foglalkoztak. Oldatfázis
ban megmérték azokat az orientációs rela
xációs időket, amelyek a festékek 
kationjainak elfordulását jellemzik és a ka
tionok gerjesztett állapotainak élettartamát 
[1-3]. A kísérleti munkát eddig elsősorban 
Jones professzor laboratóriumában végez
ték, az ott működő „pumpapróba” elvű 
pikoszekundumos lézerspektroszkópiai 
mérőrendszerrel, amelyet a brit és a magyar 
kutatók közösen építettek ki [4]. Az ered
mények értékeléséhez kvantumkémiai szá
mításokat végeztek [5].

Az utóbbi időben Zrínyi Miklóssal és 
munkatársaival közösen a Laboratórium 
kutatói olyan festéktartalmú responzív 
géleket próbálnak előállítani, amelyek 
spektruma reverzibilisen követi a külső kö
rülmények -  hőmérséklet, elektromos tér, 
mágneses tér -  változását.

2. Optikai érzékelésre alkalmas 
szupramolekuláris receptorok. A szupra- 
molekuláris kémia egyik perspektivikus te
rülete az olyan koronaéterek, kalixarének 
és más receptorok szintézise, amelyek kü
lönféle fémionokkal, ill. kis semleges mo
lekulákkal oldatban szelektíven komplexet 
képeznek, és a komplexképződést az ab
szorpciós ill. a fluoreszcencia spektrumban 
jelentős változás kíséri. Az ilyen „kro- 
mogén’7„fluorogén” receptorok a közvet
len optikai szenzorok hatóanyagai.

A BME-n gyümölcsöző együttműködés 
alakult ki ezen a területen három tanszék 
között. A Szerves Kémiai Technológia Tan
széken Bittér István irányításával új, 
kalixarénalapú receptorokat állítanak elő. 
A Fizikai Kémia Tanszék Lézerspekt
roszkópiai Laboratóriumában a komplex
képződési reakciókat vizsgálják oldatfázis
ban. Az Általános és Analitikai Kémia 
Tanszéken Szepesváriné Tóth Klára és 
munkatársai a legígéretesebbnek mutatkozó 
receptorokat felhasználva optikai szenzoro
kat fejlesztenek ki.

A Fizikai Kémia Tanszéken eddig két 
kalixaréncsoport vizsgálata zárult le.
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Az egyik sorozat tagjainak fémionokkal, a 
másikénak alifás aminokkal lejátszódó 
komplexképzését tanulmányozták UV- 
látható spektroszkópiai mérésekkel [6,7]. 
Folyamatban van kalixarénalapú királis re
ceptorok és fluoreszkáló receptorok vizsgá
lata. A kalixarének kutatásában Biczók 
László és munkatársai is részt vesznek az 
MTA-KK-ból.

3. Fotokróm vegyületek reakciói. Napja
inkban rohamosan nő az érdeklődés az 
olyan fotokróm vegyületek iránt, amelyek 
ultraibolya fényt elnyelve színessé válnak, s 
reakciótermékük látható fénnyel besugároz
va visszaalakítható a kiindulási anyaggá. 
Elképzelhető ugyanis, hogy ezen anyagok 
segítségével molekuláris információtároló
kat és számítógépeket lehet majd készíteni. 
A Lézerspektroszkópiai Csoportban nem
rég kezdődtek el fotokémiai kísérletek két 
reverzibilisen fotokróm vegyületcsaláddal, 
spiropiránokkal és spiroxazinokkal.

4. CD/ORD spektroszkópia. A közel
múltban vásárolt spektropolarimétert egy
részt analitikai célra használják, enzimek, 
ill. felületmódosított fémkatalizátorok je
lenlétében keletkező királis vegyületek 
azonosítására, másrészt szerkezetvizsgálat
ra, új királis vegyületek konfigurációjának 
meghatározására.

5. Membránok fluiditási viszonyainak 
vizsgálata fotokémiai módszerekkel. 
A fentiekben már említett fluoreszkáló 
molekulák felhasználhatók membránok 
állapotának jellemzésére. A fluoreszcen
cia általában a nanoszekundumos időská
lán játszódik le. Ilyen rövid idő alatt a mo
lekula csak közvetlen környezetével állhat 
kölcsönhatásban, helyváltoztatásra (diffú
zióra) túl rövid az idő, csak helyzetváltozta
tás (elfordulás) történhet.

A Laboratórium munkatársai javaslatot 
tettek triplett gerjesztett állapotú molekulák 
felhasználására diffúziós kísérletekben, 
amikor a triplett állapot hosszabb élettarta
ma (néhány ms -  néhány száz ms) adta 
előnyt tudjuk kihasználni [8]. Foszfolipid 
vezikulákat használva modellként megmu
tatták, hogy a triplettek oxigén általi kioltá
sa segítségével jól jellemezhető az oxigén 
mozgékonysága a membránokban (ez bio
lógiai membránoknál nagyon fontos tulaj
donság), oxigén távollétében pedig a
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viszonylag nagyméretű molekulák (poli- 
kondenzált aromások, porfirinek) diffúzió
ját lehet követni, és ebből értékes következ
tetések vonhatók le a membránok fluiditási 
viszonyaira vonatkozóan.

6. A fotodinamikus terápia kezdeti foto
kémiai folyamatainak tanulmányozása. 
A fotodinamikus terápia ígéretes, új eljárás, 
melyet először kezdeti stádiumban levő da
ganatos megbetegedések gyógyítására kezd
tek alkalmazni, napjainkban pedig egyre 
több nem-rosszindulatú betegség elleni küz
delemben is kipróbálják. Lényege, hogy a 
sejtbe juttatott fényérzékenyítő anyag (foto- 
szenzibilizátor), fény és oxigén együttes je
lenléte sejtpusztulást okoz. Ha biztosítani 
tudjuk a fotoszenzibilizátor szelektív felhal
mozódását a célszövetben, akkor kizárólag a 
beteg sejteket vagyunk képesek elpusztítani. 
Külföldön már engedélyeztek különféle 
fotodinamikus terápiái módszereket a hu
mán gyógyászatban, hazánkban a klinikai 
próbák megkezdésénél tartunk.

A Lézerspektroszkópiai Laboratórium 
munkatársai a fotodinamikus terápiái kuta
tásokon belül a szenzibilizátorok fényel
nyelésével és a kezdeti fotokémiai folya
matokkal foglalkoznak. Eddigi munkájuk 
során új, potenciális szenzibilizátorok 
fotofizikai tulajdonságait határozták meg
[9] , és a sejtpusztulásért leginkább felelős 
szingulett oxigén kioltását tanulmányozták
[ 10]  .
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kubinyi Miklós: K ém ia i szerk ezetkutatás  
a L é z e rsp ek tro szk ó p ia  L a b o r a tó r iu m 
ban
A BME Vegyészmérnöki Kara és az MTA 
Kémiai Kutatóközpont közös lézerspekt
roszkópiai oktató-kutató laboratóriumot 
hozott létre a BME Fizikai Kémia Tanszé
kén. Főbb kutatási témáik a fluoreszcens 
festékek alkalmazása az anyagtudomány
ban, optikai szenzorokban használható 
szupramolekuláris receptorok komplex
képzési reakciói, reverzibilis fotokróm 
vegyületek fotokémiai reakciói, triplett jel
zőmolekulák használata membránok fluidi
tási viszonyainak vizsgálatára, valamint a 
fotodinamikus terápia fotokémiai alapjai
nak vizsgálata.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 315 (2002)]

SUMMARY

M. Kubinyi: R esearch  A ctiv ity  o f  C oop e
rative L aser S p ectrosco p y  L ab oratory
The Faculty of Chemical Engineering of 
Budapest University of Technology and 
Economics and the Chemical Research 
Center of the Hungarian Academy of 
Sciences have founded a cooperative laser 
spectroscopy laboratory at the Physical 
Chemistry Department of the University. 
The main research fields are: applications 
of fluorescent probes in materials science, 
complex formation reactions of supramole- 
cular receptors developed for optical sen
sors, photochemical reactions of reversible 
photochromic compounds, use of triplet 
probes for membrane fluidity studies and 
photochemistry of photodynamic therapy.
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E g y  e g y e t e m  j e l e n t ő s é g é t  p r o f e s s z o r a i  h a t á r o z z á k  m e g
Bernáth Gábor beszéde a Szent-Györgyi kiállítás megnyitóján*

Igen tisztelt Pavláth Professzor Ür, Helyet
tes Államtitkár Úr, Elnök Úr, Alpolgármes
ter Asszony, Rektorhelyettes Úr, Dékán 
Urak, Hölgyeim és Uraim!

A mai napon az Amerikai Kémiai Tár
saság nevében a Társaság korábbi elnöke, 
Pavláth Attila professzor felavatta Szent- 
Györgyi Albert emléktábláját a Dóm téren. 
Mától Szent-Györgyi Albert szobra mellett 
emléktábla van az Intézet falán, ahol dolgo
zott és világraszóló eredményeit elérte, me
lyekért hazánkban a mai napig is egyetlen
ként részesült Nobel-díjban.

Az emléktábla avatásával kapcsolatban, 
itt a Szegedi Tudományegyetem aulájában 
kerül bemutatásra ez a kiállítás, mely bete
kintést ad az egyetem egykori professzora, 
volt dékánja és rektora, Szeged díszpolgára 
és a világon bizonyára az egyik legismer
tebb magyar életútjának főbb eseményeibe.

A személyéhez kapcsolódó tudományos 
eredmények univerzális hatása még ma is 
nehezen felmérhető. És kora történelmi 
eseményeinek sem csak szemlélője, hanem 
számosnak aktív résztvevője, alakítója is 
volt.

Az életút vázlatos ismertetésére sem 
vállalkozhatom. De nem is szükséges, hi
szen Szent-Györgyi Albert életével már kö
tetek foglalkoztak, és fő állomásait bemu
tatja az egyetem tanára, Hannus István által 
összeállított és a mai napra kiadott szép fü
zet is. Átfogó képet ad a Szabó Tibor, Zal- 
lár Andor és Sinkó János által rendezett je
len kiállítás 12 tablója. Ezek a „Szeged 
előtt”, „A szegedi tudós”, „Sportoló és mű
vészbarát”, „Munkatársak és professzortár
sak”, „Nobel-díj, díszpolgár, díszdoktor”, 
„Rector magnificus”, „Izomkutatások”, 
„Szeged után, üzenet a távolból” című ki
lenc, és az „Újra itthon” című további há
rom tabló.

A kiállítási anyagból egy fényképet sze
retnék kiemelni és vele kapcsolatban né
hány adatot, gondolatot elmondani.

Gyakran elhangzott már, hogy egy 
egyetem jelentőségét professzorai határoz
zák meg. Ennek a megállapításnak örök 
igazságára aligha lehet szemléletesebb pél

* Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, a Szegedi 
Egyetem volt rektora és Szeged város díszpolgára 
Dóm tér 8. szám alatt elhelyezett emléktáblájának 
2002. május 11-én tanott avatási ünnepsége alkal
mával rendezett kiállítás megnyitó beszéde. Az ese
ményt és Pavláth Attila emléktábla avató beszédét 
előző számunkban ismertettük.

dát találni, mint az a fénykép, amely Szent- 
Györgyi Albertét munkatársai körében mu
tatja. Mellette látjuk Bruckner Győzőt, 
Ernst Jenőt, Kőszegi Dénesi, Laki Kálmánt, 
Straub F. Brúnót, Vinkler Elemért és máso
kat. Közülük négyen már a Kossuth-díj 
1948. évi különösen hangsúlyos első ado
mányozásának kitüntetettjei lettek. A Sze
gedi Tudományegyetemen olyan tanártár
sai voltak, mint Ivanovics György, Jancsó 
Miklós és Sík Sándor, szintén az 1948. évi 
első Kossuth-díj kitüntetettjei -  akik, hogy 
csak néhányat említsek, Bartók Bélával, 
Bognár Rezsővel, Csók Istvánnal, 
Derkovits Gyulával, Déry Tiborral, Egry 
Józseffel, Fejér Lipóttal, Illyés Gyulával, 
József Attilával, Kodály Zoltánnal, Koszta 
Józseffel és Zemplén Gézával egy időben 
részesültek a kitüntetésben. De lehetne em
líteni Szent-Györgyi Albert más tanártársa
it, például Rusznyák Istvánt, aki a Nobel-díj 
évében az orvoskar dékánja volt, később 
pedig az Akadémia elnöke lett, vagy id. 
Issekutz Bélát, a magyar farmakológiai is
kolát megalapító tudóst.

Szent-Györgyi munkatársa volt Straub
F. Brúnó, akinek a nevéhez fűződik a Sze
gedi Biológiai Központ létesítése, melyben 
számos világraszóló eredmény született és 
születik napjainkban is.

Szent-Györgyi Albertnek a biológiai 
oxidáció területén elért eredményei, a C-vi- 
tamin izolálása és a biológiai folyamatok
ban való jelentőségének értelmezése és az 
izomműködés biokémiai mechanizmusá
nak a felderítésére irányuló úttörő jelentő
ségű munkássága aligha túlértékelhető.

Azonban a fényképpel kapcsolatban azt 
is el kell mondani, hogy hasonlóan korsza
kos jelentőségű eredmények születtek 
Szent-Györgyi Albert közvetlen környeze
tében is. A fényképen Szent-Györgyi Albert 
munkatársai között láthatjuk Bruckner 
Győzőt, az egyik legnagyobb, vagy a legna
gyobb hatású magyar szerves kémikust, aki 
1937-ben Szegeden állapította meg, hogy a 
lépfene bacilus tokanyaga -  melyet mikro
biológus professzortársa, Ivanovics György 
izolált -  d-glutaminsavból épül fel. Ez volt 
a természetes anyagokból először izolált d- 
konfigurációjú aminosav. Az élő szerveze
teket felépítő fehérjékből Bruckner és 
Ivanovics felfedezéséig kizárólag ezzel el
lentétes szerkezetű, 1-konfigurációjú ami- 
nosavakat izoláltak.

Ez a térszerkezetbeli különbözőség és a 
Bruckner-iskola által később igazolt speci
ális gamma-peptidkötésű szerkezet magya
rázza az anthrax bacilus kivételes ellenál
lóképességét. Azét az anthrax bacilusét, 
melyet a 2001. szeptember 11-edikei New 
York-i terrorcselekmények után minden 
hírforrás szinte naponta emlegetett. Ez az 
eredmény, mely a később méltán világhírű 
magyar peptidkémiai kutatások elindítója 
lett, szerencsésebb körülmények között 
szintén Nobel-díjat eredményezhetett vol
na -  ahogy arra Bruckner életrajzírója, Mó
ra László az elmúlt évben megjelent köny
vében rámutatott.

Nyaranta Szegeden dolgozott ekkor Fo
dor Gábor, aki Bruckner Győző Budapestre 
távozása után a Szerves Kémiai Tanszék 
kétszeres Kossuth-díjas professzora lett. 
Földi Zoltán egyetemi magántanárságáról 
is Szent-Györgyi rektorságának egyetemi 
évkönyve számol be. Ez azért is figyelemre 
méltó, mivel Földi Zoltán, minden idők 
legnagyobb magyar gyógyszerkémikusa, a 
Budapesti Műszaki Egyetemen végzett és a 
CHINOIN munkatársa volt -  mégis a Sze
gedi Egyetemen habilitált.

Szent-Györgyi Albertét a Nobel-díj után 
számos kitüntetés érte. 1937. december 
1-én Szeged díszpolgárává választották, 
hogy a Nobel-díjat már a város díszpolgá
raként vehesse át. 1938. április 7-én a Ter
mészettudományi Kar díszdoktora, május
6-án a Magyar Tudományos Akadémia ren
des tagja lett. Ma is követendő hitvallása a 
díszdoktori oklevél átvételekor mondott 
beszéde. Idézem:

„A professzor a szó értelménél fogva 
az, aki nyíltan tesz hitet legbensőbb meg
győződéséről, aki keresi a tudást, az igazsá
got, és ha azokat megtalálta, azokról féle
lem nélkül tesz nyíltan tanúbizonyságot, 
tekintet nélkül minden külső hatalomra... 
Nem adja el magát a nap divatos jelszavai
nak, pártnézeteket helyezve az örök igazsá
gok helyébe...

Az egyetem az emberiség legdrágább 
kincsének, a tudásnak őrzője és fáklyavivő
je... A tanításnak és a tanulásnak a tűzhelye, 
ahol nincs keresnivalója a tülekedő párt
harcoknak és gyűlölködésnek.”

És jöttek a csábítások. A budapesti 
egyetem nagy intézet létesítésével szerette 
volna magának megnyerni. A Chinoin gyár 
vezérigazgatói állást ajánlott Szent-Györ- 
gyinek havi 12 000 pengő fizetéssel, ami az 
akkor divatos sláger szerint gondtalan éle
tet biztositó „havi 200 P fix” 60-szorosa 
volt!
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Lehetne idézni az 1940-41. tanévi rek- 
torságának reformjait, humánus cselekede
teit, ifjúságszeretetét. Demokratikus és an
tifasiszta magatartása miatt már 1940-től 
sajtótámadások érték. Egyik vezetője volt a 
polgári antifasiszta mozgalomnak, és 
1944-ben rendőri felügyelet alatt állt, majd 
bujkálni kényszerült. Az 1945-47. időszak
ban már a Budapesti Egyetem professzora
ként dolgozott és végzett aktív közéleti te
vékenységet. Ebben társa volt Zilahy Lajos 
író, akinek letartóztatása hírére az 1947. 
őszi svájci útjáról nem tért haza.

Amerikában a Woods Hole-ban lévő 
Tengerbiológiai Laboratórium Izomkutató 
Intézete igazgatójaként többek között rák
kutatással foglalkozott. Vezetője lett a „Fa
lak nélküli laboratórium” nevű szervezet
nek. Ennek keretei között 14 ország 60 
intézetében végeztek kutatómunkát a rák 
megelőzésére, gyógyítására.

Megérhette, hogy a C-vitamin közis
mert biológiai jelentősége mellett a szinteti
kus szerves kémikusok számára is kulcsfon
tosságú lett. Tudjuk, hogy a növényekben, 
állatokban az enzimkatalizálta reakciókban 
főként aszimmetrikus biomolekulák kép
ződnek. Hasonló aszimmetrikus szintézis 
laboratóriumi megvalósítása a kémikusok 
igen régi álma. Déry Tibor „Felelet” című 
regénye egyik főszereplőjének, a szerves 
kémia legendás professzoráról, Zemplén 
Gézáról mintázott Farkas Zénó professzor
nak is hat évtizede az aszimmetrikus szinté
zis volt a nagy álma. Néhány évtized múltán 
a C-vitamin molekula, mint szintetikus épí
tőelem felhasználásával ez az álom számos 
esetben megvalósulhatott. A C-vitamin 
ilyen felhasználása gyógyszeripari léptékű 
aszimmetrikus szintéziseket is lehetővé 
tesz, hiszen a C-vitamin ipari méretű, olcsó 
szintézisét már 1933-34-ben, tehát a szege
di paprikából való izolálásával szinte egy 
időben több eljárással is megvalósították. 
Ez is mutatja univerzális jelentőségét, hi
szen hasonlóra a tudomány történetében ke
vés példa van.

Széleskörű közéleti aktivitást is folyta
tott. Ismételten felhívta a figyelmet az 
atomháború veszélyére, felemelte szavát a 
vietnámi háború ellen. A világ elé tárta az 
1956-os magyar forradalom és szabadság- 
harc leverése utáni megtorló intézkedése
ket. Amerika meghatározó jelentőségű na
pilapja, a New York Times közel 100 
alkalommal foglalkozott Szent-Györgyi Al
bertiéi, vagy közölte írásait.

Élete végéig tartó tudományos aktivitá
sára, kooperációs készségére igen jellemző, 
hogy a New York Times szabadalomfigyelő 
rovata a 93 éves tudós nekrológja után egy 
héttel, 1986. november 1-jén közölte, hogy 
elfogadták az emberi szervezet immun
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rendszerét erősítő vegyületekkel kapcsola
tos, Fodor Gáborral közös szabadalmukat.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 
1973. október 12-edikén díszdoktorává fo
gadta, és 1987. december 10-edikén róla 
nevezték el az Orvostudományi Egyetemet. 
Szent-Györgyi Albert-díj miniszteri kitün
tetés és Szent-Györgyi Albert Emlékérem 
kitüntetés létesült. Általános iskola vette fel 
a nevét. Az Orvostudományi Egyetem név- 
változtatásakor kiadott postai levelezőlap 
és alkalmi bélyegzés örökíti meg emlékét. 
Jó érzés, hogy ehhez, mint kiállító filatelis- 
ta hozzájárulhattam. Később a magyar No- 
bel-díjasok sorozatban arcképével bélyeg is 
megjelent.

Évente megrendezik a Szent-Györgyi 
Albert Napokat. Előbbieknél is több, hogy 
kutatási eredményei ma is hatnak és méltó 
folytatásra inspirálnak.

Befejezésül szabad legyen nekem is 
megemlítenem, hogy Szent-Györgyi Al- 
bertnek mai napig adósa Szeged városa és 
az Egyetem azzal, hogy nincs állandó 
Szent-Györgyi kiállítása. Ez az egyetem 
polgárai számára -  és nem csak számunkra 
-  nevelő jellegű és egyben idegenforgalmi 
látványosság is lenne.

Reméljük az állandó kiállításra nem 
kell sokáig várni, hiszen özvegye ajándéka
ként több mint 1 m3 értékes dokumentum: 
plakettek, oklevelek, személyes tárgyak, 
valamint Straub F. Brúnó adományaként a 
Nobel-díjához gratuláló 500 levél és egyéb 
anyag is az Egyetem rendelkezésére áll.

E gondolatokkal nyitom meg a kiállí
tást. Tekintsük meg!

V á m o s  E n d r e  e m l é k k i á l l í t á s  
a  M a g y a r  V e g y é s z e t i  M ú z e u m b a n

Az elmúlt év szeptemberében avatták fel 
Zalaegerszegen, a Magyar Olajipari Múze
um szoborparkjában Vámos Endre 
(1921-1987) oki. vegyész, c. egyetemi do
cens, a kőolaj-feldolgozó ipar, vegyipar, 
korrózióvédelmi kutatások kiemelkedő al
kotójának mellszobrát. Az ünnepi ese
ményre életmű kiállítást állítottak össze, 
amely az idén átkerült Várpalotára, a Ma
gyar Vegyészeti Múzeumba. Itt néhány ki
egészítéssel (szabadalmak, publikációk) 
látták el és megnyitására 2002. június 7-én 
került sor.

A megnyitó ünnepségen a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
a MÓL Rt., valamint az egykori kutatóinté
zetek (MÁFKI, NAKI, SZKFI) képviselői, 
munkatársak, tanítványok emlékeztek Vá
mos Endre munkásságára.

Szebényi Imre professzor röviden is
mertette életrajzát: a Berzsenyi Dániel Re
álgimnáziumban, a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Páz
mány Péter Tudományegyetemen folytatta 
tanulmányait, szakmai munkáját a Vacuum 
Oil Co.-nál, a Lardoline Rt.-nél, a Nehéz
ipari Minisztériumban és az említett kutató- 
intézetekben végezte.

Műszaki tevékenysége mellett kiemel
kedő oktatómunkát is végzett. A BME Ve
gyészmérnöki Karán a Kenéstechnikai 
Szakmérnök Szakon tanította a Tribológia 
tantárgyat, hallgatóinak jegyzetet írt. Okta
tott az Esztergomi Továbbképző Intézetben 
is.

Pap Géza, a MÓL Rt. igazgatósági tag
ja kiemelte szervező tehetségét. Vámos 
Endre az 1960-as évek végén a NAKI-ban

(később SZKFI) az alkalmazástechnikai fő
osztály vezetőjeként négy osztályt irányí
tott: a kenéstechnikai, a korróziós, a kör
nyezetvédelmi és a tüzeléstechnikai 
osztályt. Ekkor alakította ki a Korái, majd 
később Olvikor elnevezésű korrózióvédő 
anyag választékokat.

Horváthné Fantó Erika a kutatási, fej
lesztési munkában követett útmutató gya
korlatára emlékezett: Vámos Endre a kísér
leti munka során nagy súlyt fektetett a 
kiindulási anyagok vizsgálatára. Munkatár
sainak megválasztásakor pedig fontosnak 
tartotta a jelölt nyelvtudását, amely nélkül 
színvonalas munka nem végezhető.

Zakar András közös külföldi útjaik né
hány emlékét idézte fel. Elismertségét je
lezte, hogy a nemzetközi konferenciákon 
tartott előadásait a nagyszámú hallgatóság 
mindig megkülönböztetett figyelemmel kí
sérte.

Kovács András szerteágazó tudomá
nyos munkásságából a kolloidkémiát hozta 
fel példaként arra, hogy miképpen nőhet ki 
egy tudomány több diszciplína együttes 
művelésével. Maradandó és meghatározó 
hatású volt az a diszciplínákon átívelő gon
dolkodásmód, amely Vámos Endrét jelle
mezte.

Valamennyi megemlékezés kiemelte 
Vámos Endre széleskörű műveltségét, 
nyelvtudását, jártasságát a zenében, iroda
lomban, képzőművészetben és azt a gon
dosságot, amellyel a magyar nyelvvel 
foglalkozott, hiszen munkatársainak dolgo
zatait nemcsak szakmailag, hanem nyelvi 
szempontokból is javította.

A megemlékezéseket követően Vámos
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Endréné Dr. Vigyázó Lilly átadta a Magyar 
Olajipari Múzeumnak és a Magyar Vegyé
szeti Múzeumnak Vámos Endre tizenkét kö
tetben összegyűjtött munkáit: különlenyo- 
matokat, közleményeket, szabadalmakat,

H ír e k  a z  i p a r b ó l

Egis Rt.

Az exportban már kétharmad részt jelente
nek a készítmények és egyharmadnyit a ha
tóanyagok. Jelentősen nőtt mind a tőkés, 
mint a keleti export. A hat legnagyobb ter
mék a Dopegyt, a Coverex, a Bioparox, a 
Nitromint, a Suprastin és érdekes módon 
már csak a hatodik a Tensiomin, mely éve
kig vezette a listát.

Az Egis tulajdonosa, a Servier francia 
cég komolyan érdeklődik a Terápia kolozs
vári gyógyszergyártó vállalat most felaján
lott tulajdoni hányadának megvásárlása 
után (két másik befektető is ajánlatot tett). 
A Terápia profilja jól illeszkedik a Servier 
(és az Egis) elképzeléseibe, illetve profiljá
ba. A tőzsdén lévő román gyógyszercég a 
jelenlegi árfolyam alapján 46 millió dollárt 
ér. A romániai gyógyszerfogyasztás (20 
USD/fő/év) kevesebb, mint hatoda a hazai
nak, tehát jelentős bővülés várható a követ
kező években.

Magyar Olaj- és  Gázipari Rt.

Azért, hogy a finomító iparág elérje az 
üzemanyag-gyártásban az EU által elvárt 
minőségi követelményeket, a MÓL Rt. 
Százhalombattán gázolaj-kéntelenítő, gáz- 
olaj-keverő, valamint hidrogéngyár és ben
zin-kéntelenítő építésébe kezd.

Molnár István igazgató elmondta: a 
MÓL által gyártott motorbenzinek minősé
ge már csak a kéntartalom szempontjából 
marad el a 2005-ös EU elvárásoktól. Kivé
tel az EVŐ elnevezésű új üzemanyag, 
amely már minden szempontból megfelel a 
követelményeknek.

A többi üzemanyag esetében utó-kén- 
mentesítésre lesz még szükség, ami a 70 
milliárd forintból 13 milliárd forintot 
emészt fel. A motorbenzin minőségének to
vábbi fejlesztése a környezetterhelés csök
kenése mellett nagyobb motorteljesítményt 
és fogyasztás mérséklést is eredményez.

A gázolaj esetében már nagyobb arányú 
minőségfejlesztésre lesz szükség. A MÓL 
Rt. ezért építi meg új gázolaj-keverő és - 
kéntelenítő üzemét. A dízel üzemanyag 
cetánszámának növelésével a motorteljesít
mény növekedését, valamint javuló hideg- 
és melegindíthatóságot lehet elérni. Az új

újításokat, amelyeket az elmúlt év során 
rendezett. A múzeumok a beköttetett anya
got köszönettel átvették és megerősítették, 
hogy megőrzik a jövő kutatói számára.

Az emlékkiállítás 10 vitrinben és három

minőségi elvárások következtében a dízel
lel üzemelő autók feketefúst-kibocsátása is 
csökken, valamint nő a motor élettartama.

Molnár István elmondta, hogy a sziner
giák kihasználása érdekében a MÓL Rt. a 
Slovnaft-tal közösen végzi e beruházáso
kat. Azt is hozzátette, hogy a káros anyagok 
kivonásával a környezet terhelése egyre in
kább a kőolaj-finomítókra koncentrálódik, 
ezért a MÓL a beruházás részeként arra is 
odafigyel, hogy javítsa energiafelhasználá
sának hatékonyságát. Emellett a szennyvíz- 
kezelési rendszerüket is modernizálják, va
lamint csökkenteni akarják a szagterhelést.

A MÓL és a Slovnaft összesen 120 mil
liárd forintot költ az új környezetvédelmi 
előírások elérésére, amiből már 55 milliárd 
forint értékben felépítették a késleltetett 
kokszolót Százhalombattán.

„Az üzemanyagok árában rövidtávon 
drágulást okozhat az új minőségi követel
mények elérése, hosszabb távon azonban 
ez kiegyenlítődik az elmúlt évek tapasztala
tai szerint” -  mondta az igazgató.

A MÓL Rt. az MTI-nek megerősítette, 
hogy beadta szándéknyilatkozatát az INA 
olajvállalat 25 százalék plusz egy részvé
nyének privatizációs pályázatára. A HINA 
hírügynökség meg nem erősített informáci
ói szerint a vállalatra eddig 20 cég jelezte 
érdeklődését. A tanácsadóként közreműkö
dő Deutsche Bank és Pricewaterhouse- 
Coopers arra kérte ezeket a cégeket, hogy 
június 14-ig küldjék el részletesebb szán
déknyilatkozatukat. Az ezt követően kivá
lasztott legalább három stratégiai partnerje
löltnek a nyáron alkalma lesz megismerni 
az INA részletes adatait, majd' szeptember 
elejére meg kell küldeniük kötelező áraján
latukat. Zágráb év végéig vagy jövő év ele
jéig hozza meg a végső döntést. Piaci elem
zők szerint a legkomolyabb esélyei az 
OMV-nek, a MOL-nak és az ENI-nek van
nak. Az INA értékét 1,3-1,8 milliárd dollár
ra becsülik. A cég tavaly 2,3 milliárd EUR 
forgalom mellett 47,9 millió EUR nyeresé
get ért el.

A MOL-csoport nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a térségbeli olajtársasá
gok regionális szövetséget alakítsanak ki 
Közép- és Kelet-Európábán -  írta a Ziarul 
Financiar című román gazdasági lap. 
Mosonyi György vezérigazgató azt mondta,

tablón mutatja be Vámos Endre munkássá
gát és a Magyar Vegyészeti Múzeum nyit
vatartási idejében 2002. október 31-ig láto
gatható.

Próder István

hogy egyelőre nem tudni, milyen formában 
valósul meg a Petrom privatizációja, de ér
deklődve figyelik az eseményeket. Moso
nyi szerint három lehetőség képzelhető el. 
A Petrom részvényeit eladhatják a tőzsdén, 
megveheti a céget egy másik olajtársaság, 
vagy kölcsönös érdekek alapján létrejöhet a 
térségbeli cégek szövetsége.

A szlovák versenyhivatal jóváhagyta, 
hogy a magyar olajtársaság leányvállalata, a 
MOL-Slovakia eladja 17 benzinkútját a 
Slovnaft-nak. A szlovák olajvállalatban 
2000-ben 270 millió dollárért szerzett 32,6 
százalékos részesedést a MÓL. A MOL- 
kutakat hamarosan integrálják a Slovnaft 
231 töltőállomásból álló hálózatába -  
mondta a két cég szlovákiai benzinkútjait 
üzemeltető vállalat kiskereskedelmi ágaza
tának vezérigazgató-helyettese. Robák Ká
roly szerint az intézkedés összhangban van 
a MÓL és a Slovnaft megállapodásával, 
mely szerint ugyanazon a piacon nem hasz
nálják mind a két nevet. A Slovnaft azt ter
vezi, hogy a következő 3 évben mintegy 5 
milliárd dollárt fordít benzinkúthálózatának 
korszerűsítésére. Szlovákiában jelenleg 
700-720 benzinkút működik, számuk 
2005-ig várhatóan 800-ra nő. A Slovnaft pi
aci részesedése 30 százalékos a kiskereske
delmi piacon, és júniusban 2-5 százalékos 
forgalomnövekedést vár. A cég nettó profit
ja 20 százalékos csökkenés után 616 millió 
korona lett az első negyedévben. A műkö
dési nyereség 81 százalékos csökkenését je
lentős pénzügyi nyereség ellensúlyozta.

Nagymértékű fejlesztést tervez a MÓL 
Romániában, ahol a célja a piacon a máso
dik hely megszerzése. A magyar cég kiske
reskedelmi részesedése jelenleg 2-3 száza
lékos, a tervek szerint ez 5-10 éven belül 10 
százalékra nő. A MÓL a következő évek
ben a mostani 43-ról 100-120-ra kívánja 
növelni benzinkútjai számát. Romániában a 
magyar olajcég befektetéseinek értéke 
megközelíti a 80 millió dollárt. A MÓL Uk
rajnában is működtet saját benzinkutakat.

OMV Hungária Kft.

Az osztrák tulajdonban lévő cég tavaly 600 
ezer tonna ásványolajterméket értékesített 
Magyarországon, ezzel 10,5 százalékra nö
velte piaci részesedését -  mondta a cég saj
tótájékoztatóján az ügyvezető igazgató, 
Pécsi-Szabó Miklós. Míg Magyarországon 
az ásványolajtermékek forgalma átlagosan
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4 százalékkal nőtt, addig az OMV több 
mint 10 százalékkal tudta bővíteni eladása
it. Ez egyrészt a tavaly bevezetett csúcsmi
nőségű üzemanyagoknak, másrészt a sike
res törzsvásárlói programnak köszönhető -  
tette hozzá. A magyarországi leányvállalat 
forgalma tavaly 116, üzemi eredménye 
1,83 milliárd forint lett.

Pannonplast Rt.

A Pannonplastban 10%-os tulajdonnal ren
delkező versenytárs, a Karsai Holding a 
tőzsdén keresztül értékesített 2%-nyi rész
vényt. A vevő a Pannonplast. A Pannon
plast pedig értékesítette a felszámolt és 
részben már vállalatába vitt leányvállalatá
nak, a Dexter Rt.-nek a debreceni telep
helyét és gépeit a Karsai Holding-nak.

Norit Kozmetikai Kft.

Új tulajdonossal új nevet választott az 
Anakonda-ból lett Norit. Az eddigi tulajdo
nos minden kozmetikumgyártással foglal
kozó leányvállalatát (2 angol, 1 holland és 
a Norit Kft.) eladta a Bodycare Internation
al Group-nak. Ezt a Hollandiában bejegy
zett vállalkozást holland bankok és befekte
tők és a vezetők alapították és 100 millió 
EUR forgalmat várnak a cégcsoporttól.

A magyar vállalatban 90 fő dolgozik, 
igazgatója Kriskó Sándor. Új sampongyár
tó részleget építettek és bővítették az emul
ziós kapacitást. Árbevételük 2 Mrd forint.

Egyesült Vegyiművek Rt.

836,1 MFt-ra emelte a cég alaptőkéjét 
(668,9 MFt-ról) az U.C.W. Befektetési és 
Tanácsadó Kft. és ezzel közel 50%-os tulaj
doni hányadot ért el. Az UCW tulajdonosa 
a PCI Progress Ltd. (London), ez idén janu
árban jött létre és három magyar magánsze
mély a tulajdonosa.

Az EVM-nek 2000-ben a belföldi for
galma 6,849 Mrd forint volt, 2001-ben 
8,242 Mrd, 0,275 és 0,368 Mrd-os mérleg 
szerinti eredménnyel. A teljes forgalom túl
nyomó többsége belföldön zajlik, az alap
tőke emelés fontos célja a külföldi piacok 
meghódítása.

Ferrecirk Kft.

A vállalkozás a vasgyártásnál képződő 
vas(II)-szulfát-heptahidrát hasznosítására 
2000 novemberében alakult Dunaújváros
ban. Tulajdonosa 51%-ban a DWA Kft., 
ahol az alapanyag képződik, 40%-ban a 
Körte Organica Kft., mely a hasznosítási 
technológiát kidolgozta és 8%-ban a

mkl

Dunaferr-Ferromark Kft., amely az eddig 
nem hasznosított vas-szulfátot tárolja. 80 
MFt-os beruházással üzem épül, mely a 
vas-szulfátból a szennyvíztisztítókban 
használt, eddig importált oldatot állítja elő. 
A cégnél 10 ember dolgozik, ügyvezetője 
Füredi Gábor. Forgalmuk 2001-ben 70 
MFt, erre az évre várhatóan megközelítik a 
200 milliót.

Budapesti Szeszipari Vállalat

Eladja a BUSZESZ-t a gazdasági nehézsé
gekkel küzdő tulajdonos, a Mauthner 
Markhof osztrák csoport. Pedig a cég idén 
évek óta először szerény nyereséget ér el, 
bevétele 4,7 Mrd forint. Különlegesen érté
kes a biológiai ecetgyártása, mely 80%-os 
piaci részesedéssel bír (mint ismeretes a pi
acon lévő ételecet egy része jégecet hígítá
sával készül, és csak részben etilalkohol bi
ológiai oxidálásával).

Paksi Atomerőmű Rt.

Június elején a Gábor Dénes Díjasok Klub
ja a Paksi Atomerőmű Rt.-ben tartotta ülé
sét. Baji Csaba vezérigazgató üdvözölte a 
szép számban megjelent klubtagokat és ál
talános ismertetést adott a cégről. 2001-ben 
a hazai áramtermelés 39,1%-át Paks állítot
ta elő, csak 33,6% volt az olaj és gáz, 
25,2% a szénalapú energia. A 36 140 GWh 
termelésből 3 160 GWh volt az import.

Paks termelésének a felfutása a 
83-88-as évekre tehető, azóta egyenletesen 
termel. Idén év végével fejeződik be az a 60 
Mrd forintos biztonsági program, mellyel 
teljesítik a Nemzetközi Atomenergia Ügy

nökség OSART tavalyi vizsgálatának elő
írásait is.

A paksi áram termelői ára kisebb, mint 
bármely más erőmű által termelt áramár. 
Idei árbevételük 100 Mrd forint körül lesz 
és mivel a kormány támogatta a bővítés és 
rekonstrukció programját, a nyereségük is
4,5 Mrd forint felett lehet.

Heizman Albert, műszaki igazgató és 
Szucsán Sándor biztonsági igazgató továb
bi részleteket ismertetett az atomerőmű 
működéséről. A rendelkezésre állás 
2001-ben 89,1%-os volt, jobb, minta világ
átlag (85,9%).

Ez év végére tervezik az ISO 14 001-es 
környezetirányítási rendszerük auditját. 
Részletesen vizsgálják az ún. telephely jel
lemzési programjukban a környezetre, mint 
például a Duna hőmérsékletére, biológiai 
szférára, a talajra, a talajvízre, az emberek
re való hatást.

A látogatás legnagyobb élménye nem a 
szokásos erőművi látogatás, hanem az öt 
éve megépült, oktatási célokat szolgáló, a 
működő berendezésekhez „megszólalásig” 
hasonló tanberendezések megtekintése 
volt, ahol a résztvevők rengeteg kérdést tet
tek fel.

Műanyagipar

560 kg-ra növekedett az egy főre eső mű
anyag feldolgozási mutató Magyarorszá
gon 2001-ben. Az előző évek adata 510 és 
460 kg volt.

Növényvédőszer Ipari Szövetség

A NISZ új elnöke Méhn Gábor (BASF), tit
kára Toronyi Oszkárné.

K. Gy.

A z  O T K A  k e r e t é b e n  f o l y t  k é m i a i  k u t a t á s o k  
k i e m e l k e d ő  e r e d m é n y e i

Az OTKA Hírlevél 2002/1. száma tartal
mazza az 1996-1999 között az OTKA Élet
telen Természettudományi Kollégiuma tu
dományterületéhez tartozó, az OTKA által 
finanszírozott kutatások kiemelkedő ered
ményeit. Ebből a forrásból közöljük a Ké
mia I. és Kémia II. kollégiumhoz tartozó 
eredményekről készült összefoglaló értéke
lést.

Kémia I. (analitikai kémia, fizikai ké
mia, szervetlen kémia, radiokémia)

Koordinációs kémiai kutatások során a 
fémion indukált fehérje-nukleinsav köl
csönhatást sikeresen modellezték, és meg
állapították, hogy a tioéter és diszulfid kén
atomok a 3d átmeneti fémionok esetén 
gyenge kölcsönhatásokat eredményeznek. 
Módszert dolgoztak ki a palládium-(II)

komplexek egyensúlyi állandóinak megha
tározására és megállapították az új koordi
nációs viszonyokat. Ónorganikus komp
lexek egyensúlyi és szerkezetvizsgálati 
kutatásai alapján nagyszámú, biológiai 
szempontból aktív ligandum organikus 
komplexeit állították elő szilárd formában. 
Meghatározták a vegyületek szerkezeti pa
ramétereit.

A felületkémiai- és katalízis kutatások 
területén felületi fotokémiai reakciókat 
vizsgáltak ródium felületén és kimutatták, 
hogy a különböző szerves vegyületek mi
lyen kémiai szerkezettel kapcsolódnak a 
katalizátor felületéhez. A metán katalitikus 
aromatizációját eredményesen tanulmá
nyozták molibdén-karbid katalizátorokon. 
A zeoliton (ZSM-5) lévő molibdén-karbid
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a benzollal történő aromatizációt segíti elő. 
Tanulmányozták a rádium (ZSM-5) felüle
tén a CH4 dehidrogéneződését is.

Új kromatográfiás módszereket alkal
maztak bioaktív vegyületek fizikai-kémiai 
paramétereinek meghatározására. Vizsgá
latokkal és számításokkal igazolták, hogy a 
különböző hidrofil/lipofil sajátságok ho
gyan befolyásolják a bioaktív vegyületek 
retencióját.

Az elméleti kémiai kutatások területén 
kiterjedt kovalens rendszerek számítógépes 
modellezését tanulmányozták (FSCF) 
szemiempirikus módszerrel. A módszert ki
terjesztették poláris molekulakristályok leí
rására is. Az FSCF módszert eredményesen 
alkalmazták amorf szén és amorf szilícium, 
valamint a xilóz izomeráz enzim által kata
lizált reakciókra is. Molekula dinamika 
komplex nemegyensúlyi rendszerekben 
témakörön belül Reverse Monté Carlo- 
módszerrel tisztázták a folyadékelmélet „in
verz” problémájának megoldását és megha
tározták a párkorrelációs függvényeket. 
Tökéletesítették a fluid fázisok egyensúlyá
nak molekula dinamikai szimulációjára 
szolgáló algoritmusokat. Nemlineáris dina
mikai kutatásokat végeztek kémiai rendsze
rekben, amelyen belül vizsgálták a komplex 
oszcillációkat és a káosz mechanisztikus 
modelljét.

Kémia II. (szerves kémia, műszaki ké
mia, makromolekuláris kémia, élelmiszer
tudomány)

Kiemelkedő kutatási eredmények szület
tek az antibiotikus hatású anyagok előállítá
sa és szerkezetvizsgálata területén. Több, 
félszintetikus (penicillin, kefaloszporin, ere- 
momicin, linkomicin) antibiotikumot szinte
tizáltak, melyek közül kitűnő és szelektív 
Heliobacter pylori-ellenes aktivitásával az 
amoxicillin, egy új bifoszfonát származéka 
emelkedett ki. Csontokon kötődő antibak- 
teriális hatású, kinolon-4-karbonsavak bisz- 
foszfonátjait állították elő, melyre szabadal
mi oltalmat is kaptak. Eljárást dolgoztak ki a 
Colitis ulcerosa (vastagbél gyulladás) elle
nes 5-amino-szalicilsav (5-ASA) és annak 
N- és O-glükozidjának előállítására. Előze
tes farmakológiai vizsgálatok szerint az
5-ASA-N-fi-D-glükopiranozidja az anyave- 
gyületnél hatásosabbnak bizonyult és gyo
morfekély ellenes hatással is rendelkezett. 
Várhatóan foszfatidil-inozit enzim (mániá
kus depresszió) gátló hatású azido- és 
amino-dezoxiciklitol származékokat is szin
tetizáltak szénhidrátokból.

A Gyenge kölcsönhatások szerepe a 
molekulafelismerésben téma kutatása során 
új elválasztási eljárásokat dolgoztak ki tü
körképi molekulák keverékeinek elválasz
tására. A kémiai szintézisek során ugyanis 
bizonyos eseteken a tükörképi molekulák 
50-50%-os keverékei keletkeznek. Miután 
ezek közül rendszerint csak az egyik forma 
a hatás hordozója, gyógyszer-, illetve 
növényvédőszerkénti felhasználáshoz a ke
verékekből ezt a formát el kell különíteni.

Az ilyen tükörképi molekulák keverékei
nek az elválasztása jelentősen eltér a meg
szokott kémiai módszerektől, és csak a 
gyenge molekuláris kölcsönhatások eltéré
seit kihasználva lehet eredményt elérni. 
Több, új módszert dolgoztak ki az elválasz
tásokra a molekulakomplexek, koordináci
ós komplexek alkalmazásával, vagy a rész
legesen képzett diasztereomerek és 
enantiomer származékok ffakcionált kristá
lyosításával, desztillációjával, illetve szu
perkritikus állapotú szén-dioxiddal végzett 
extrakciójával, melyek nem utolsósorban 
környezetkímélő eljárások.

A környezetkímélő égésgátló rendsze
rek új szintézisirányainak és hatásmecha
nizmusának vizsgálata során olyan új halo
génmentes adalékok szintézise, vizsgálata 
és alkalmazása valósult meg, amelyek a po
limer mátrixszal az égés során kölcsönha
tásba lépve hatékony égésgátló védőréteget 
képesek kialakítani. Az új adalékok szinté
zisét számítógéppel irányított reak- 
torkaloriméterben végezték, amelyben a 
körülményeket a reaktív extrúzióhoz opti
málták. A poliorgano-sziloxánokkal vég
zett felületmódosítást korszerű felületanali
tikai vizsgálatokkal követték nyomon. 
Vizsgálták a kialakított organoszilikon fe
lületi rétegből részlegesen szervetlenné ala
kított felület gázáteresztő képességének 
csökkenését is.

Sz. G.

A v e g y ip a r i  v á lla la to k  2 0 0 1 . é v i f ő b b  a d a ta i  IV.

Nitrokémia 2000 Rt., Fűzfó'gyártelep

Megnevezés —
2000.

M Ft

2001.
Index, % 
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 11 077 11 522 104
ebből export 5 364 5 881 109,6

Adózás előtti eredmény -337 -357 105,9
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 819 741 90,5
Jegyzett töke 4 653 4 653 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 698 - -
Beruházás 789 1 401 177,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 5 093 6 829 134,1
Tárgyi eszközök nettó értéke 4 208 5 523 131,3

Vegyépszer R t., Budapest

2000. 2001.
Megnevezés — Index, % 

2001/2000
Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 21,3 93,1 437,1
ebből export 6,7 8.9 132,8

Adózás előtti eredmény 0,9 3,7 411,1
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 1360 620 45,6
Jegyzett töke 1,1 1,1 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás* 0,8 1,3 162,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1 2,5 250
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,6 2,2 366,7

Egyesült Vegyiművek Rt., Budapest

Megnevezés

2000. 2001
Index, %

M rd Ft
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 8,311 8,509 102

ebből export 0,068 0,048 71
Adózás előtti eredmény 0,431 0,416 97
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 426 418 98
Jegyzett töke 0,668 0,668 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - - •
Beruházás - - -
Tárgyi eszközök bruttó értéke - - -
Tárgyi eszközök nettó értéke 1,156 1,205 104

Zoltek Rt., Nyergesújfalu

2000. 2001.
Index, %

M rd Ft
2001/2000

Értékesítés nettó árbevétele 13,8 11,1 80,4

ebből export 9,4 8 85,1
Adózás előtti eredmény -342,9 105,8 -
Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 1 154 1 143 99
Jegyzett töke 4,5 4,5 100

ebből külföldi részesedés 99,9 99,9 100

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 1,3 1,5 115,4
Tárgyi eszközök bruttó értéke 8,4 9,9 117,9
Tárgyi eszközök nettó értéke 7,2 7,6 105,6

mkl
Ebben a sorban a XII. 31-én kimutatott befejezetlen beruházások állományát 
közöljük
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Sycfeáicleti étet
MKE Hírek

J e g y z ő k ö n y v  a z  M K E  I n t é z ő  B i z o t t s á g  2 0 0 2 .  á p r i l i s  3 0 - a i  
ü l é s é r ő l

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Kalaus György, Kál
mán Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, és mint meghívott, Liptay György 
az Analitikai Szakosztály elnöke.

Kimentette magát: Jedlovszky Pál, 
Hlavay József

1. A határozatok teljesülése
Az IB Androsits Beáta előterjesztésé

ben áttekintette az eddigi határozatok telje
sülését. Elmaradás a más intézményekkel 
közös díjak pl. Zemplén Géza, Szent-Györ- 
gyi Albert (33/2001-es határozat) jogi és 
anyagi hátterének megteremtésében van.

2. Várnai György tájékoztatója a Ma
gyar Kémiatanárok Társaságának megala
kulásáról, az Irinyi verseny, a KÖKEL jövő
jéről és az MKE Kémiatanári Szakosztály 
elnökségi posztjának utódlásáról

Várnai György az Irinyi verseny rende
zése miatt nem tudott az IB ülésen megje
lenni. Ezért az IB úgy határozott, hogy ezt 
a napirendi pontot a következő ülésen tár
gyalja, Várnai György ismételt meghívásá
val.

3. Az első negyedév gazdasági adatai
nak elemzése

Banai Endre ismertette az első negyed
év gazdasági helyzetét. A bevétel 30%-kal, 
a kiadás 17%-kal maradt el a tervezettől. 
Emiatt az IB felhívja a figyelmet a kiadások 
csökkentésére, nagyfokú takarékosságra. 
Az IB ugyanakkor megbizza Androsits Be
átát egy fő felvételének előkészítésével.

4. Az egyesületi díjak odaítélése
Az IB titkos szavazással az alábbiak dí

jazását határozta el a beérkező javaslatok 
alapján:

Than Károly emlékérem: Reiter József
Pfeiffer Ignác emlékérem: Molnár Imre
Preisich Miklós díj: Borossay József és 

Kalaus György
Az IB tudomásul veszi, hogy a Műsza

ki Tudományos Bizottság a Chinoin 4 fős 
csoportját javasolja a Wartha Vince díjra.

5. A Küldöttközgyűlés anyagainak átte
kintése

Androsits Beáta ismertette a küldött- 
közgyűlés előkészítésének helyzetét és az 
IB áttekintette a szükséges anyagokat.

6. Javaslat az egyetemista és főiskolás fi
atalok bekapcsolására az Egyesület életébe

Kalaus György ismertette az egyetemis
ta és főiskolás fiataloknak az Egyesület éle
tébe történő bekapcsolására készített és az 
IB tagoknak előzetesen megküldött javas
latát.

27/2002 A házi TDK-k és az OTDK 
Kémiai és vegyipari szekciója legjobbjait a 
MKE oklevéllel és egy éves ingyenes egye
sületi tagsággal jutalmazza. Az IB megbíz
za Kalaus Györgyöt a rendszer felügyeleté
vel, a 12 felsőfokú intézmény felelőseinek

értesítésével. Az IB felkéri Androsits Beá
tát a házi TDK-kra és az OTDK-ra egység- 
csomag összeállítására.

7. Egyebek
28/2002 Az IB úgy határozott, hogy az 

októberi ülésre meghívja Náray Szabó Gá
bort a FECS elnökségről tartandó beszámo
ló céljából.

A legközelebbi IB ülés június 4-én ked
den 15 órakor lesz.

Napirend: Várnai György tájékoztatója, 
a Küldöttközgyűlés tapasztalatai, a határo
zatok végleges szövegének elfogadása, a 
szakosztályi munka értékelése, a második 
féléves napirend elfogadása.

A jegyzőkönyvet készítette: Hencsei 
Pál.

J e g y z ő k ö n y v  a z  M K E  I n t é z ő  B i z o t t s á g  2 0 0 2 .  j ú n i u s  4 -e i  
ü l é s é r ő l

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Jedlovszky Pál, Hlavay József, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, és mint meghívott, Liptay György az 
Analitikai Szakosztály elnöke.

Kimentette magát: Hermecz István, 
Pallos László

Szabadsága miatt nem kapta kézhez a 
meghívót és nem jelent meg: Szalmásné 
Pécsvári Gabriella

1. Várnai György tájékoztatója
Várnai György kimentette magát érett

ségi elnöki elfoglaltsága miatt, így beszá
molója elmaradt. Az IB úgy döntött, hogy 
június 30-ig kerüljön sor egy találkozóra az 
elnök, főtitkár, főtitkár helyettes, ügyveze
tő igazgató és Várnai György részvételével 
a felmerült problémák tisztázása érdeké
ben. Felelős: ügyvezető igazgató.

2. A Küldöttközgyűlés tapasztalatai, a ha
tározatok végleges szövegének elfogadása

Az ügyvezető igazgató ismertette a 
Küldöttközgyűlés határozatait, amit az IB 
kiegészítéssel (Banai Endre) elfogadott. 
Mivel Szalmásné nem jelent meg az IB ülé
sén, elmaradt a bemutatkozása és nem volt 
mód a Jogi tagok állandó bizottsága szerve
zőjének, vezetőjének őt felkérni. Az IB fel
kérte Jedlovszky Pált, vegye fel a kapcsola
tot ez ügyben Szalmásáéval.

3. Az MKE gazdasági helyzete
Banai Endre ismertette az egyesület

gazdasági helyzetét. A bevétel kisebb, a ki
adás nagyobb, mint ami részarányosán vár
ható. Kiemelésre került a kiadványoknál a 
2 MFt hiány. Az IB felkérte az MKL főszer
kesztőjét, hogy augusztus 31-ig készítse el 
és nyújtsa be működési tervüket a GB-hez 
és ezt az IB szeptemberi ülésén tárgyalja.

29/2002 Az egyesület nyújtson be pá

lyázatot a Kulturális Minisztériumhoz a 
magyar műszaki nyelv ápolása és a folyó
iratok kiadásának támogatása tárgyában. 
Felelős: ügyvezető igazgató.

4. A szakosztályi munka értékelése
Az ügyvezető igazgató az egyes szak

osztályok beszámolói és a rendelkezésre ál
ló egyéb információk alapján értékelte a 
szakosztályokban folyó munkát. Az IB ja
vasolja a titkári értekezletek felelevenítését.

30/2002 Ősszel hívjuk össze a szakosz
tályok elnökeit és titkárait a rendszeres 
kapcsolattartás és információcsere kialakí
tása érdekében. Felelős: ügyvezető igazga
tó, főtitkár helyettes, Liptay György.

5. Az IB 2002. évi munkaterve
Az IB elfogadta a 2002. második félévi 

munkatervét az alábbiak szerint. Ősszel az 
IB ülések a hónap első keddjén 
15:30-17:00 között kerülnek lebonyolítás
ra. Az októberi IB ülés napirendjén a jövő 
évi tisztújítás előkészítése is szerepeljen. 
Novemberben elő kell készíteni a december 
10-15-i időpontra tervezett elnökségi, évzá
ró ülést. Felelős: főtitkár (a munkaterv mó
dosítása tekintetében).

6. Egyebek
-  Görög Sándor levélben kérte, hogy a 

Rátz-díjak odaítéléséről döntő kuratórium
nak legyen valaki tagja az MKE részéről. 
Az IB következő ülésén dönt a delegálandó 
személyről.

-  Mivel értékelhető pályázat nem érke
zett, az IB Hlavay Józsefet kérte fel az 
Amerikai Kémikusok Egyesület támogatta 
szakmai út megszervezésére.

A legközelebbi IB ülés szeptember 3-án 
15:30 órakor lesz, napirendje a munkaterv
ben leírtak szerint.

A jegyzőkönyvet készítette: Hencsei 
Pál.
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Állandó napirendi pontok:
-  az előző ülések határozatainak végre

hajtása (üv. ig.)
-  a Titkárság előző havi munkájáról és 

következő havi feladatairól rövid beszámo
ló (üv. ig.)

-  gazdasági helyzet ismertetése (GB el
nök)

-  egy szakosztály munkájának bemuta
tása (elnök vagy titkár) (meghívást szerve
zi üv.ig.)

-  Jogi tagok bizottságához beérkező 
fontosabb információk, javaslatok (üv. ig.)

Az ülések a hónap első keddjén, 
15:30-17:00 között kerülnek lebonyolítás
ra. Az előzetes írásos anyagokat legkésőbb 
egy héttel az ülés előtt a tagok részére meg 
kell küldeni az előterjesztőnek. A tagok ar

ra szóban vagy írásban az előterjesztő felé 
válaszolnak, amit az beépít az anyagba. 
Az ülésen lehetőleg csak a vitás pontokat 
beszéljük meg.

Szeptember 3.
-  az alapszabály módosítás célja, alap

elvei (Jedlovszky Pál)
-  az MKL helyzetének megtárgyalása 

(Rácz László)
-  Rátz tanár úr díj kuratóriumba MKE 

tag delegálása
Október 1.
-  az MKE cég- és intézményi kapcsola

tainak helyzete, javítási lehetőségek 
(Szalmásné P. Gabriella)

-  a 2003. évi tisztújítás előkészítése (fő
titkár)

Beszámoló rendezvényekről
A n a l i t ik a i  A n k é t
(Budapest, 2002. január 30-31.)

Az MKE Analitikai Szakosztálya és a hoz
zá tartozó Társaságok és Szakcsoportok 
kétnapos ankétot szerveztek, azzal a céllal, 
hogy az érdeklődők információt kapjanak 
az analitikai kémia minden fontosabb terü
letéről, ismertetve az adott szakterület je
lenlegi állását és a várható fejlődés irányát, 
úgy hazai, mint nemzetközi vonatkozás
ban. Az Ankét sikeréhez hozzájárult, hogy 
a külön szervezeti egységben működő Ma
gyar Színképelemző Társaság és a Magyar 
Tömegspektrometriai Társaság is tartott 
1-1 előadást a saját szakterületéről. Részvé
telükkel alátámasztották az analitikai ké
mia egységének szükségességét.

Az Ankétot Liptay György c. egyetemi 
tanár, az Analitikai Szakosztály elnöke nyi
totta meg. Üdvözlő szavait követően rövi
den ismertette a Szakosztály tevékenységét 
a 12 Társaság / Szakcsoport munkáján 
keresztül. Egyben megemlítette, hogy az 
Európai Kémikusegyesületek Szövetsége 
Analitikai Kémiai Divíziójában 
(FECS/DAC) a MKE új képviselője Horvai 
György, aki jelezte, hogy az analitikusok 
nemzetközi publikációs lehetőségeinek bő
vítése érdekében, lengyel, magyar, cseh és 
szlovák társegyesületekkel együtt tovább 
fejlesztik a régió egyetlen angol nyelvű fo
lyóiratát, a Chemia Analityczua-Chemical 
Analysis-t. A folyóirat lefedi az analitikai 
kémia valamennyi területét. A lapban való 
közlés ingyenes.

Az Elnöki megnyitót követően három 
plenáris előadás hangzott el, amelyeken 
Liptay György elnökölt.

Tóth Klára (BME Általános és Analiti
kai Kémia Tanszék) „Az analitikai kémia 
helyzete és fejlődési lehetőségei” címmel 
tartott előadásában külön kiemelte az ion- 
szelektív szenzorok területén elért újabb 
eredményeket és azok gyakorlati alkalma
zásának lehetőségeit, különös tekintettel a 
mikro- és bioszenzorokra.

Kremmer Tibor (Országos Onkológiai 
Intézet) a „Bioanalitikai módszerek és azok 
gyakorlati alkalmazásáról” tartott előadást, 
kiemelve, hogy a biológiailag aktív termé
szetes vegyületek elemzése az analitikai 
kémia általános követelményein túlmenően 
új eljárásokat igényel (pl. molekulaszűrés, 
ultracentrifugálás stb.)

Biacs Péter (KÉKI, Bay Z. Alapítvány) 
„Élelmiszerek szennyezéseinek kimutatása 
és mérése” című előadásában ismertette az 
élelmiszerek szennyezőivel kapcsolatos 
kritériumokat, az EU-csatlakozással kap
csolatos elvárásokat, amely komoly felada
tokat ró az élelmiszer kémiával foglalkozó 
kollégákra.

A Szakcsoportok/Társaságok képvise
lői több előadást tartottak.

Paál Tamás (Semmelweis Egyetem) „A 
gyógyszerkészítmények analitikai standar- 
dizálásának elvi kérdései” c. előadásában 
kifejtette, hogy a gyógyszerek és velük 
kapcsolatos tevékenység az ún. szabályo
zott területhez tartozik és ezekre nem a 
szabványosítás vonatkozik. A gyógyszer
minősítés komplex feladat, mivel a gyártás 
minőségellenőrzése is ide tartozik. A minő
sítés alapja: a gyógyszerek minőségének

November 5.
-  az alapszabály módosítási javaslat el

ső olvasata (Jedlovszky Pál)
-  a Titkárság munkájának értékelése 

(üv. ig. értékelők: Bognár János, Kalaus 
György)

-  az elnökségi ülcs előkészítése (Kál
mán Alajos)

December 3.
-  a 2003. évi rendezvényterv jóváha

gyása (üv. ig., hozzászóló: főtitkár)
-  a 2003. évi IB munkaterv jóváhagyá

sa (főtitkár)
-  az MKE ügyrendjének első olvasata 

(Hencsei Pál)
-  az MKE 2003. évi gazdasági terve (az 

üv. ig. november végéig beterjeszti a tervet 
a GB elé, ott megvitatják, az eredményt a 
GB elnök terjeszti az IB elé).

K.Gy.

transzformációja az analitikailag is mérhe
tő tulajdonságokká.

Báthori Mária (Szegedi Orvostudomá
nyi Egyetem) „A kromatográfia helyzete és 
fejlődési irányai” címmel tartott előadást, 
amelyben áttekintést adott a módszer terü
letén a közelmúltban bekövetkezett válto
zásokról, eredményekről, a fejlődés iránya
iról. Képet kaptunk a multidimenzionális 
kromatográfia szerepéről a preteon vizsgá
latában, valamint a chiptechnika előretöré
séről. Betekintést kaptunk a HPLC minia
türizálásával járó előnyökbe.

Tóth Gábor (BME Általános és Ana
litikai Kémia Tanszék) az „Újabb fejlődési 
irányzatokat az NMR Spektroszkópiában” 
címen ismertette az NMR technika haté
konyságát növelő eljárásokat: az optimali
zált 1D, 2D és 3D inverz (1H) detektálású és 
a gradiens méréseket, a krio és átfolyó mérő
fejek alkalmazását, valamint a csatolt eljárá
sok, pl. HPLC-MS-NMR előnyeit.

Tóth György István (Környezetgazdál
kodási Intézet Környezetvédelmi Intézete) 
„A Környezetvédelmi analitika múltja, je
lene és a jövő lehetőségei” címmel tartott 
előadást, amelyben felhívta a figyelmet az 
EU-csatlakozással járó számos megoldan
dó feladatra.

Lelik László (Szent István Egyetem, 
Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszerminő
sítő és Műszeres Analitikai Laboratórium) 
„Kapcsolt tömegspektrometriás -  kroma
tográfiás módszerek kidolgozása és alkal
mazása” c. előadásában informálta a hallga
tóságot, hogy a tömegspektrometria 
kapcsolt módszerei (GC-MS, HPLC -  MS), 
ahol az MS mint univerzális detektor szere
pel, milyen hatékonyan alkalmazhatók élei-
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miszerekben és mezőgazdasági termékek
ben előforduló egészségre káros anyagok 
meghatározására.

Heltai György (Szent István Egyetem, 
Gödöllő) „Mikrohullámú plazmák és anali
tikai alkalmazásuk” c. előadásában ismer
tette a nemesgázokban létrehozott mikro
hullámú plazma jellemzőit és alkalmazási 
lehetőségeit: gázkromatográfiás, folyadék
kromatográfiás detektálás.

Kristóf János (Veszprémi Egyetem, 
Analitikai Kémia Tanszék) „Termoana- 
litikai és spektroszkópiai módszerek alkal
mazásának új lehetőségei az anyagásvány 
kutatásban” címmel tartott előadást, amely
ben bemutatta a szimultán termoanalízis új 
lehetőségeit az anyagásványok szerkezet- 
kutatása területén.

Fodor Péter (Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminő
sítő és Műszeres Analitikai Laboratórium) 
Analitikai Kémia „versus” kémiai analízis 
c. előadásban ismertette az analitikai méré
si eredmény pontossága, helyessége és 
megbízhatósága fogalmát. A hiteles anyag
minták kezelésének fontosságára hívta fel a 
figyelmet, nevezetesen a homogenizálásra, 
a tárolás követelményeire és a kinyerési 
faktor meghatározására. Megemlítésre ke
rült a nemzetközi körmérésekben való rész
vétel fontossága, a hiteles anyagminták 
(élelmiszer, agrár és környezeti) gyártása és 
elemzése.

Héberger Károly (MTA KKKI) „A 
kemometria környezetvédelmi alkalmazá
sai” c. előadásában ismertette B.K Lavine 
kemometriai tárgyú összefoglaló munkáját 
[Anal. Chem. 72 91-97 (2000)] és a közel
múltban tartott burgaszi, antwerpeni és kop
penhágai kemometriai konferenciák tárgy
körét. Ezek alapján néhány következtetést 
von le a közeljövő fontosabb trendjeiről.

Solymosi József (Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem) „Hazai és nemzetkö
zi trendek a radioanalitikában” c. előadásá
ban elemezte a radioanalitika hazai és 
nemzetközi irányait, különös tekintettel a 
radiokémiái módszerek, gammaspekt
roszkópia, aktivációs analízis, PIXE, 
Möserbauer-spektroszkópia, a PÉT és RÍ -  
területére. Az előadó az utóbbi öt évben ta
pasztalható tendenciákon keresztül mutatta 
be a radiokémiái kutatások jelenlegi hely
zetét és a várható főbb irányokat.

Schumann Béla (Országos Onkológiai 
Intézet) „A klinikai kémia helyzete és fejlő
dési irányai Magyarországon” c. előadásá
ban bemutatta a klinikai kémia nemzetközi 
fejlődésének főbb irányait és eredményeit 
az utolsó öt évben (automatizálás, informa
tika, funkcionális fejlődés, ágy melletti 
gyors diagnosztika stb.). Elemezte a hazai 
klinikai kémia helyzetét szakmai, szervezé

si, személyi és pénzügyi szempontokból. 
Bemutatta a fejlődés várható és kívánatos 
irányát a következő öt évben. Összefoglal
ta az új analitikai lehetőségeket (molekulár- 
biológia, genetika, nyomelemzés stb.)

Richard Payling és Pallosi József 
(Surface Analytical, Port Kembla, Ausztrá
lia; Qualitest Láb. Kft. Dunaújváros) „Felü
letanalitikai módszerek a fémiparban” című 
előadásukban a magyar acélexporttal kap
csolatos problémákat ismertették, mint ami
lyen pl. az alacsony feldolgozási szint. 
Megemlítették a felületvizsgáló módszerek 
és műszerek pontosságát a minőségbiztosí
tásban. Bemutattak két modem felületvizs
gáló módszert, nevezetesen a felületi kar
bon szennyeződés termikus meghatározását 
és a rádiófrekvenciás gerjesztésű glimm- 
kisüléses spektrometriát.

Gyurcsányi Róbert (BME Általános és 
Analitikai Kémia Tanszék) „Az elektro- 
analitikai kutatások újabb eredményei” cí
mű előadásában nagyon szemléletesen mu
tatta be a kémiai szenzorkutatás újabb 
eredményeit, amely egyrészt új szenzor
alapanyagok kialakítását, másrészt a szen
zorok felhasználási igényeinek megfelelő 
formálását, miniatürizálását öleli fel.

Az Ankét támogatói is tartottak elő
adást, nevezetesen a Labortechnikai Egye

sülés, illetve a Laborexport Kft. részéről, 
Müller Tibor „Az asztal másik oldala: Ana
litikai műszerforgalmazók” címmel és a 
Merck Kft. részéről Körösi Péter „Analiti
ka Merck módra” címmel.

Az Ankét előadásainak levezető elnökei 
voltak: Liptay György, Kalász Huba, Pokol 
György és Horvai György.

Az utolsó előadást követően a kétnapos 
munkát Horvai György értékelte, rámutat
va arra, hogy az elhangzott előadások gya
korlatilag az analitikai kémia minden terü
letét lefedték és érdemi választ adtak arra a 
kérdésre, hogy hogyan áll ez a „szakma” 
hazai és nemzetközi szinten, milyen irány
ban várható fejlődés, valamint milyen fel
adatok várnak a szakemberekre az EU csat
lakozással kapcsolatban. Külön kiemelte, 
hogy számos egyetemi doktorandusz jelent 
meg az előadásokon.

Végezetül meg kell említeni, hogy az 
előadások látogatottsága nagyon jónak 
mondható, átlagosan 100-150 fő vett részt 
rajtuk, valamint, hogy több előadás anyagát 
megjelentetjük a MKL-ban, kettő számban 
és egy külön kiadásban.

Gimesi Ottó

A  M a g y a r  M a g n é z i u m  T á r s a s á g  e l ő a d ó i  ü l é s e
(Budapest, 2002. március 13.)

F ű  -

2001

A Magyar Magnézium Társaság szokásos 
előadói ülését tartotta a Magyar Kémikusok 
Egyesülete 109-es előadói termében. 
Örömmel állapítottuk meg, hogy nemcsak 
a régi tagjaink vettek részt, hanem új, a 
magnéziumprobléma iránt érdeklődőket is 
köszönthettünk.

Dr. Fornádi Annamária pszichológus 
(EGIS) „A magnézium hatása a pszicholó
giában” című előadásában a magnézium
nak a pszichiátria területén betöltött szere
pét mutatta be. Szó volt arról, hogy a 
magnézium ismert „szedatív ion”. Vizsgál
ták már depresszív állapotokban, agitált 
pszichózisban, alkohol-, ópiát és benzodi- 
azepin megvonásban, eklampszia esetén is. 
Az irodalomban kedvező klinikai tapaszta
latról olvashatunk migrén és premenstruá- 
ciós szindróma terápiájaként is. Újabban 
fontos szerepe van a stresszfolyamatokban, 
a stressztűrő-képesség növelésében. Külön 
kiemelte az alkoholos kórképben és a vege
tatív neurózisban az alkalmazás lehetősé
gét, mint kiegészítő terápiát.

Dr. Kiss Zoltán főorvos (Makó, Kór
ház) „A magnézium mint gyógyszer, ösz- 
szehasonlító klinikai vizsgálatok” címmel 
tartott előadást. Eszerint a szív és érrend
szeri betegségekben a magnézium gyógy-

szerkénti elismertetéséhez a \6iáb^ ítá^ . 
(evidence-based medicine) knt|fot,ipT}aíiits 
kell teljesíteni. Ezek a Mg esetében i 
kezésre állanak. Bizonyítottak a Mg elekt- 
rofiziológiai hatásai: természetes kalcium- 
csatorna-gátló és modulátor az emberi 
szervezetben. Csökkenti a kóros kalcium
lerakódást az erekben. Csökkenti a sejtek 
kóros ingerlékenységét. Éles a kontraszt a 
gyógyszerként használt kalcium-csatorna 
blokkolókkal szemben, mivel azok nem 
akadályozzák a kóros kalcium-lerakódást 
és nem áll helyre a sejtek extra- és intracel- 
luláris elektrolitegyensúlya. Klinikai, pla
cebo kontrollált vizsgálatok bizonyítják a 
Mg hatékonyságát szívizom ischaemiában, 
heveny szívizomelhalásban (infarktus), 
szívelégtelenségben, a halálozás csökken
tésével, szívritmus-zavarokban stb. Hatá
sosnak ismerte fel az előadó a szerves fosz- 
forsavészter (rovarölőszer) mérgezés 
okozta szívritmus-zavarok és obiigát mag
néziumhiányos cukorbetegek kezelésében 
is a magnéziumot. A magnézium szájon át 
és parentálisan is biztonságos, kevés 
mellékhatást okozó (gyógy)szer. A feszült
ségfüggő kalcium-csatornák közül a kalci- 
um-antagonista gyógyszerek csak az L- 
csatornákat blokkolják, az N- és
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T-csatornákat nem. A magnézium hatása 
előbbiekkel szemben univerzális, minden 
kalcium-csatornát blokkol.

Dr. Kiss A. Sándor „A magnézium el
oszlása a termésben” c. előadásában a nö
vényi részek (levelek, magvak, gumók, bo
gyók) magnéziumtartalmának egyenetlen 
eloszlását mutatta be. A növényi levelek
ben a fiatalabb részekben van a több mag
nézium és fehérje. Ez is igazolja, hogy a 
szövetek fiatalságára a nagy magnézium és 
a magas kis molsúlyú fehérjeszint volt a jel
lemző. Ezért sikerült a magnéziumos levél
trágyázással a babnövény élettartamát

(zöld levél, virágzás) 4 héttel meghosszab
bítani a kontroll, vízzel permetezetthez ké
pest. A magvak, gumók és bogyók a héjuk 
közelében (alatt) dúsabbak magnéziumban, 
mint a belső részükben. Így pl. a búzakorpa 
jelentősen gazdagabb magnéziumban, mint 
a belső lisztes, keményítős rész.

Minden előadást élénk hozzászólás, 
kérdések sora követett. Dr. Gergely Anna a 
magnéziumnak az élelmiszerekben való 
egyenetlen eloszlását és az ún. előfőzéssel 
való magnéziumveszteséget említette meg. 
Lay Béláné szerint szükség lenne a magné
zium-terápia még szélesebb körű propagá

lására és terápiás alkalmazására. Dr. Kiss A. 
Sándor hozzászólásában megemlítette, 
hogy a magnézium szedatív hatását először 
a világon Mansfeld Géza, pécsi professzor 
ismertette egy német folyóiratban 
1913-ban. így e felismerés is magyar ered
mény.

Az elnök zárszavában ismertette, hogy 
2002. június 12-én Iasi-ban lesz a 3. Román 
Magnézium Szimpózium, amelyen a Társa
ság néhány tagja dolgozatokkal vesz részt. 
A legközelebbi ülésre tervezi biokémiai és 
agráros előadás tartását.

Kiss A. Sándor

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 5. szám, 2002. május) 
Varga Imre -  Gilányi Tibor -  Mészáros 

Róbert -  Filipcsei Genovéva -  Zrínyi Mik
lós: A keresztkötés-sűrűség hatása a 
poli(N-izopropil-akrilamid) mikrogél- 
részecskék szerkezetére

Pernyeszi Tímea -  Szabó Tamás -  
Dékány Imre: Vizes közegben szolubilizált 
és emulgeált szerves molekulák fotooxidá- 
ciós lebontása TiO-, alkalmazásával

Bárány Sándor -  Báder Imre -  Pakhar 
Tatyana: Polielektrolitok és ionos tenzidck 
kölcsönhatásának vizsgálata

Szabó Kálmán -  Földesi Edina: Elekt
rokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, 
XXI.

Braun Tibor-Éji Osawa -  Detre Csaba 
-  Tóth Imre: Néhány analitikai szempont a 
permtriász-kori (P/Tr) határrétegminták 
fulleréntartalmának meghatározásához

Kémiai Közlemények

Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyete
meken

Mátyus Edit: Új típusú, banán alakú fo
lyadékkristály-molekulák mezomorfiája 

Demeter Adóm: NMR-spektroszkópiai 
vizsgálatok biszindol, dipeptid és tetrapep- 
tid típusú gyógyszerszármazékok körében 

Porcs-Makkay Márta: Oxindol-l-kar- 
boxamid-származékok új szintézise

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 6. szám, 2002. június) 
Bakos István -  Szabó Sándor: Az ón 

elektrokémiai adszorpciója palládium
felületen

Szabó Andrea: A dimetil-glioxim szer
kezeti és rezgési tulajdonságainak kvan
tumkémiai vizsgálata

Kiss Éva -  Bertád Imre -  Vargha-Butler 
Évet: Módosított politejsav- és poli(tej- 
sav/glikolsav)-filmek felületvizsgálata 

Kónya Krisztina -  Antus Sándor -  Var
ga Zsuzsa: Egyszerű szintézisút az antioxi- 
dáns tulajdonságú 8.0.4’-típusú neo- 
lignánok előállítására

Kémiai Közlemények

Akadémiai székfoglaló előadás
Sohár Pál: Szerkezetvadászat a mole

kularengetegben

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 5. szám, 2002. május) 
Macskási Levente: Erősített műanya

gok 2002 -  Nemzetközi Balaton konferen
cia és kiállítás

Rácz Zsolt -  Simon Zoltán László -  
Gaál János: Restaurált római kori lábazati 
freskó műanyag (szendvics szerkezetű) tar
tószerkezetének tervezése

Baldi, Francesco: Műanyagok törési 
mechanizmusa az ütővizsgálat során

Nagy József- Ary István: Homoktölté
sű csatornacsövek 2001. évi gyártmányfej- 
lesztési tapasztalatai a Budaplast Rt.-nél 

Zala András: Polikril® és Akipol® ter
mékek gyártása a Sikló Kft.-nél: MODIL® 
medence kifejlesztése

Membrántechnika

(6. évfolyam, 2. szám, 2002. május)
Bélafmé Bakó K. -  Horváth R. -  

Ribeiro, L. -  Nemestóthy N: Poliszacharid 
tartalmú agro-hulladékok hasznosítása 
membrán bioreaktorban 

PhD védés Budapesten 
Műszaki Kémiai Napok 2002 
Hírek, tallózó

Az idei Nyári Egyetemen való részvé
telre meghirdetett pályázat eredményhirde
tése

Közelgő membrános konferenciák, kur
zusok

Olaj Szappan Kozmetika

(51. évfolyam, 2. szám, 2002. március-áp
rilis)

Perédi József: A hazai lakosság ala
csony n-3 zsírsavellátottságának javítási le
hetőségei

Kőris András, Vatai Gyula: A nyersolaj 
membránszűrésének vizsgálata

Lakatos Gabriella -  Koppá Györgyné -  
Molnár Ferenc -  Bélafmé Bakó Katalin: 
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A Magyar Kémikusok Egyesületének létszámában legnagyobb szakosztálya, az Analitikai Kémia Szakosztály 
évtizedek óta, hagyományszerűen négyévenként Analitikai Ankétot szervez. Ezeken a felkért előadók, szak
területük kiváló kutatói az analitikai kémián belüli egyes tudományterület helyzetéről, fejlődéséről átfogó, 
összegező előadásokat tartanak. A 2002. január 30-31 -én tartott Ankéton a szakosztály 12 szakcsoportja (tár
sasága) egy-egy előadásban mutatta be a szakterülete helyzetét. Az analitikai kémia egységét reprezentálta az a 
tény, hogy a külön szervezeti egységben működő Magyar Színképelemző Társaság és a Magyar 
Tömegspektrometriás Társaság is tartott előadást a saját tudományterületéről. Az előadók többsége vállalta, 
hogy az elhangzottakat közlemény formájában is elkészíti, amit a Magyar Kémikusok Lapja két számában 
közread. A megjelent közleményeket összefűzött formában külön is kiadjuk, ami nagyon jó  átfogó képet nyújt az 
analitikai kémia szerteágazó területéről. A szakcsoporti előadások előtt jelentetjük meg a két plenáris előadást. 
Az első bemutatja az analitikai kémia általános helyzetét, míg a második a szakosztályban nem alkalmazott, de 
egyre nagyobb jelentőségre szert tevő bioanalitika módszereinek eredményeit ismerteti.

A korábbi tapasztalatok alapján a négy évvel ezelőtt kiadott különszám igen nagy segítséget nyújtott a kol
légáknak ahhoz, hogy szélesebb tudományterületükről átfogó ismereteket szerezzenek. A kiadványt igen 
hasznosan felhasználták a doktoranduszképzésben is.

Reméljük, a jelen dolgozatokat is ugyanígy fogják felhasználni az érdeklődők.
Liptay György, 

az Analitikai Kémia Szakosztály elnöke

Az analitikai kémia helyzete és fejlődési lehetőségei

TÓTH KLÁRA*

Visszatekintés, elemzés

Az analitikai kémia fejlődését, eszköztárának bővülését a 
társadalom megnövekedett analízisigénye, mint „húzóerő” 
motiválja, míg a tudományos és technológiai háttér- ered
mények (elektronika, anyagtudomány, informatika), mint 
„tolóerők” a fejlesztés lehetőségeit biztosítják (7. ábra). 
Mindezek hatására napjainkra a műszeres analitikai kémi
ai technikák és módszerek kifinomultsága jelentősen meg
nőtt, és alkalmazásuk területe örvendetes módon kiszéle
sedett. Fontos szerepet kapott az analitikai kémia az ipari 
termelés minőségbiztosítása és az életminőség javításához 
kapcsolódó társadalmi program következtében az egész
ségügy, a mezőgazdaság és a környezettudomány terüle
tén. A világon évente elvégzett analízisek számát tízmilli
árdos nagyságrendre becsülik, és egyre inkább terjed az a 
nézet, hogy egy társadalom fejlettségi fokára jellemző az 
évente egy főre eső elvégzett analízisek száma.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Analitikai 
Kémiai Tanszék, Budapest

Az a tény, hogy az analitikai kémiai méréstechnikák és 
módszerek alkalmazási területe kiszélesedett, együtt jár 
azzal, hogy az analitikai kémia bizonyos területei egyre in
kább beépülnek más tudományterületekbe. Ez a tudo
mányág határainak a kiszélesedéséhez vezet, és bizonyos 
mértékig felveti a tudományág autonóm létének kérdését. 
A fokozatos erodálódás veszélyeit úgy nemzetközi, mint 
hazai szinten elemezték, és több analitikai kémiai kutatás
sal foglalkozó hazai szerző, elsősorban Görög Sándor aka
démikus tollából [1] jelentek meg ezzel kapcsolatosan 
gondolatok.

Az analitikai kémia, mint önálló tudományág pozíció
jának megőrzése céljából, és az oktatói és kutatói utánpót
lás iránti felelősséget átérezve, komoly erőfeszítések tör
téntek az analitikai kémia szakterületen folyó graduális és 
posztgraduális képzés tematikájának korszerűsítése irá
nyában. Megjelent az Európai Kémikus Egyesületek Szö
vetségének Analitikai Munkacsoportja (FECS/WPAC) ál
tal kidolgozott „Eurocurriculum” alapján megírt korszerű 
analitikai kézikönyv [2], amely a kémiai analízis kémiai és 
fizikai módszerei mellett részletesen tárgyalja a kapcsolt
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-  Orvostudomány/Egészségügy -  Informatika
klinikai kémia, toxikológia

-  Elektronika, mikroelektronika
-  Anyagtudomány

-  Új anyagokfélvezetők, különleges
tulajdonságú polimerek, (pl. vezető polimerek,
nanoméretű anyagok szupramolekulák, fullerének 

stb.)
-  Környezettudomány

környezeti kémia -  Új típusú vizsgáló eszközök 
felületi spektroszkópia (XPS,

-  Mezőgazdasági tudomány AES, LEED)
agrokémia, élelmiszer-kémia, Felületi „probe” mikroszkópok
biotechnológia (STM, ATM, SECM)

1. ábra. Az analitikai kémia fejlődését szabályozó tényezők

technikákat és az ipari monitor technikákat is. Hasonlóan 
figyelemre méltó az IUPAC gondozásában megjelent 
„Compendium of Analytical Nomenclature” harmadik át
dolgozott kiadása, amely az analitikai kémiai nomenklatú
rában ad eligazítást [3]. Hazai vonatkozásban megállapít
ható, hogy az analitikai kémiai tárgy oktatása változatlanul 
fontos helyet foglal el az egyetemi alapképzésben, követve 
az Eurocurriculum alapján szerkesztett tankönyv tematiká
ját. Az MTA Analitikai Bizottsága által az elmúlt év során 
„Az analitikai kémia helye a Ph.D. programokban” cím
mel szervezett fórum arra utalt, hogy a hazai analitikai ké
mia oktatásában részt vevő tanszékek vezetői komoly erő
feszítéseket tesznek az oktatói és kutatói utánpótlás 
nevelésére.

Az analitikai kémia eredményes művelésének, innová
ciójának mérőszámai: a nemzeti publikációs szám százalé
kos részaránya, a hasznosítás (szabadalom/újítás) és a pub
likációs számok aránya, a publikációs szám és az éves 
nemzeti össztermelés (GDP) aránya. Ha az egyes nemze
tek analitikai kémiai tárgyú publikációit a globális publiká
ciós szám tükrében vizsgáljuk, akkor kitűnik, hogy az ana
litikai tárgyú közlemények mintegy 20-25%-a amerikai 
szerzők tollából jelenik meg, de nagyon jelentős ez az adat 
Japán, Németország és Anglia vonatkozásában is (2. ábra). 
Megállapítható, hogy Spanyolország publikációs volume
ne az évek során jelentősen nőtt, míg Anglia esetében bizo
nyos csökkenés figyelhető meg. Olaszország, Franciaor
szág és a skandináv államok közleményei egyenként a 
világ összpublikációs számához viszonyítva kb. 4-5%-ot 
tesznek ki. Fontos hangsúlyozni, hogy az analitikai kémia
tudomány magas szintű művelésének alapja a színvonalas 
képzés, a komoly tudományos műszerpark és a megfelelő 
kutatás/fejlesztési támogatás. Az egyes országok szabadal
mi helyzetét a publikációk tükrében (szabadalom/publiká- 
ció arány) vizsgálva a vezető ország Japán. Ez komoly és 
erős, a kutatási eredményeket hasznosító ipari háttérre 
utal. Fontos országok még ilyen vonatkozásban USA, 
Svédország és Franciaország [4].

Az analitikai kémia hazánkban mindig széles körben és 
eredményesen művelt területe volt a kémiának már Than 
Károly munkásságától kezdődően. Az elmúlt évszázad 
50-es éveinek elején munkálkodó vezető analitikus kémi

kusok, Schulek Elemér és Erdey László, a klasszikus anali
tikai kémiának voltak kiemelkedő személyiségei. A veze
tésükkel kialakult tudományos iskolák nemzetközi szinten 
is elismerést szereztek. A műszeres analitika az 50-es évek 
közepétől kezdett tért hódítani, elsősorban a potenciomet- 
ria, a polarográfia, a termikus analitikai módszerek és a 
spektrofotometria területén. Az elmúlt évtizedek során a 
klasszikus analitikai alapokon kialakult hazai kutatóisko
lák megerősödtek, kutatási profiljuk kiszélesedett, és új 
centrumok is keletkeztek. A kutatási irányok a nemzetközi 
trendekhez igazodtak.

A hazai analitikai kémiai publikációs tevékenységet a 
Web o f Science adatai alapján vizsgálva elmondható, hogy 
az elmúlt öt évben (1996-2001 között) megjelent mintegy 
24 524 analitikai tárgyú közleményből 206 dolgozatot ma
gyar szerzők publikáltak, ez 0,84% részarányt jelent. Ezzel 
szemben 1985-1990 között az analitikai kémia tárgyú ösz- 
szes publikációk száma 27 151 volt, és ebből a magyar 
szerzők által publikált 297 dolgozat 1,1%-ot tesz ki. 
A számadatok azt jelzik, hogy a magyar szerzők hozzájá
rulása a globális analitikai tárgyú publikációkhoz az évek 
során kismértékben csökkent, amely több okra vezethető 
vissza. Elsősorban talán a magyar műszeripar megszűné
sére és a kutatás/fejlesztési támogatás szerényebb voltára, 
illetve arra, hogy egyes, világviszonylatban kiemelt kuta
tási témák művelésére nincs lehetőség. A hazai analitikai 
tárgyú közlemények megoszlását az egyes méréstechnikák 
között, a főbb tiz nemzetközileg jelentős analitikai folyó
irat adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy a vezető 
szerepet a kromatográfia és a szenzorok/elektródok téma
körében megjelent közlemények jelentik.

2. ábra. Különböző országok hozzájárulása az analitikai kémiai 
tárgyú publikációkhoz
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Az analitikai kémia helyzete, a fejlesztés nemzetközi 
trendjei

Az utóbbi évtizedben az analitikai kémia látványos fejlő
désének lehettünk a tanúi. A XX. század végére a műsze
res analitikai méréstechnikák fejlesztését a módszerek tel
jesítményét jellemző határok kiterjesztése (szelektivitás és 
érzékenység, idő-, és térfelbontás növelése) kísérte. Szá
mos szelektív és nagy érzékenységű eljárást (műszert) fej
lesztettek ki, és egyidejűleg az automatikus analízis fej
lesztése irányában is komoly előrelépés történt. Említést 
kell tenni a spektroszkópiai módszerek térhódításáról, el
sősorban az atomabszorpciós technikáról (AAS), az ICP- 
ről, az élelmiszer-analitikában egyre szélesebb körben 
használt NIR/NIT (Near Infrared Diffuse Reflectan- 
ce/Transmission spectroscopy) módszerről és a röntgen- 
fluorenszcenciáról. Az elmúlt évek során egyre nagyobb 
jelentőségre tettek szert az elválasztástechnikai módsze
rek, a kromatográfiás eljárások és a kapilláris elektro- 
forézis módszerei (TLC, GC, HPLC, IC, CE) az ipari ter
melés m inőségbiztosítása terén, mindenekelőtt a 
gyógyszeriparban. Figyelemre méltó eredmények szület
tek a szenzorkutatás, a különböző típusú kémiai- és 
bioszenzorok fejlesztése és orvos-biológiai alkalmazása 
terén. Egyre szélesebb körben terjedtek el az automatikus 
elemzés módszerei, az áramló oldatos méréstechnikák (pl. 
a Flow-Injection Analysis technika), valamint a különböző 
kémiai szenzorokra, mint mérőérzékelőkre épülő monitor
technikák és robottechnikák. Ma már az analitikai kémia 
széles körben alkalmazza a szerkezetkutatásban el térj ed- 
ten használt fizikai-kémia módszereket is, mint pl. az IR, 
az NMR, az MS és röntgendiffrakció.

Az analitikai kémiai ma is sokágú, számos irányban fej
lődik. Az általános fejlesztési trend az automatizáltság 
növelése, a miniatürizálás és az egyszerűsítés [5]. Fontos 
szerep jut az analitikai kémiának a gyógyszerek szennye
zésprofiljának a meghatározásában, bomlási mechanizmu
sának és metabolizmusának vizsgálatában, továbbá a kör
nyezeti minták elemzésében. Mivel ezek az alkalmazások 
nagy prioritást élvező kutatási területekre esnek, ezért vár
hatóan azon analitikai módszerek elmélete és eszközfej
lesztése fog erősödni, amelyek e kutatási területekhez kap
csolódnak [6, 7].

A jövő analitikai kémiai kihívásait tekintve az egyik 
legfontosabb irányzat a kapcsolt technikák fejlesztése és 
alkalmazása lesz. Ezek a módszerek az összetételre jellem 
ző információk m ellett az alkotók kémiai szerkezetére 
vonatkozóan is képesek információt szolgáltatni. Gondol
hatunk itt egy elválasztási módszer és egy szerkezetazono
sítási módszer kombinációjára (GC-MS, HPLC-MS, 
HPLC-MS-MS), vagy a spektro-elektrokémiára, illetve 
spektro-potenciometriára. Ez utóbbi módszerekkel az 
elektrokémia és más független módszer együttes alkalma
zásával lehet még árnyaltabb képet kapni a természetben 
lejátszódó jelenségekről.

Dominánsan kiemelt kutatási irány a kémiaszenzorok 
és bioszenzorok fejlesztése is [8, 9]. Az ionszelektív elekt
ródok segítségével például, az utóbbi évek kutatási ered

ményeinek köszönhetően a szabadionok mikro-mólos és 
piko-mólos koncentrációtartományban történő meghatáro
zására nyílt lehetőség. Az ionszelektív elektródok egye
dülálló, más analitikai módszerektől eltérő tulajdonsága, 
hogy alkalmasak biológiai, környezeti és élelmiszerminták 
szabadion koncentrációjának meghatározására, speciáció 
vizsgálatra. A szenzorok és szenzoregyüttesek, mint mérő
érzékelők felhasználhatók ipari monitortechnikák, multi
szenzoros rendszerek fejlesztésére.

Figyelemre méltó a szenzorok és analitikai eszközök 
miniatürizálására irányuló filozófia terjedése [10, 11]. 
A szenzorok és berendezések miniatürizálásának a célja az, 
hogy a teljes analitikai mérést a minta-beméréstől az érzé
kelésig egy kisméretű szilícium- vagy üveglapon végezzék 
el külső beavatkozás nélkül. Ezeket a miniatürizált beren
dezéseket nevezzük angolul „micro Totál Analysis Sys- 
tem”-nek (TAS-nak), vagy másként „Láb on the Chip”-nek. 
A szakirodalomban olvashatunk különböző áramló oldatos 
technikák, kromatográfiás és különböző elektroforetikus 
elválasztási műveletek microchipen történő megvalósításá
ról. Az analitikai technikák ilyen irányú fejlesztése termé
szetesen megkívánja a szenzorok, detektorok miniatürizá
lását is. A műszergyártás ilyen irányú alakulása segíti a 
természetben (in field) és betegágy melletti, orvosi rende
lőkben végezhető analízisek megvalósulását. Egyre inkább 
terjedhet az a szemlélet, hogy a mintákat a mintavétel he
lyén és nem egy központi laboratóriumban elhelyezett, 
úgynevezett nagy műszereken végezzük el. Ez a műszer- 
gyártás szemléletének a változását is megkívánja.

A XXI. század analitikájának fontos témája lesz a 
gyors, nagy térfelbontású analitikai technikák/eszközök 
fejlesztése. Ezek a technikák alkalmasak élő vagy dinami
kus környezeti rendszerekben lejátszódó folyamatok vizs
gálatára. Itt elsősorban a különböző mérőszonda-mikrosz
kópokra irányul a figyelem, de rendkívül ígéretesek a több 
komponens egyidejű mérését biztosító szenzorsorozatokra 
(multi analyte arrays-re) épülő monitorrendszerek is. Az új 
mikroszkópiás technikák, m int az alagút-mikroszkópia 
(STM) vagy az atomerő mikroszkópia (AFM) szilárd/ol- 
dat, szilárd/levegő határfelületek nagy laterális felbontású, 
esetenként atomi szintű vizsgálatát teszik lehetővé. Fontos 
és előremutató a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiái 
módszer [12] fejlesztése és alkalmazási körének bővítése 
is. Az elektrokémiai mikroszkópia esetében a mérőcsúcs 
egy mikroelektród, amelynek mindhárom térirányú, nagy 
felbontású elmozdulása számítógéppel vezérelt piezo
elektromos mozgatószerkezet (vagy mikromotorok) segít
ségével (pásztázásával) valósítható meg. A térkoordináták 
függvényében regisztrált elektrokémiai adatok alapján le
hetőség nyílik molekuláris szintű információ közvetítésére 
az emberi vagy állati szervezetből. Az eddigi eredmények 
arra utalnak, hogy a technika a biológiai rendszerek fontos 
vizsgáló eszközévé válhat, és előnyösen használható DNS- 
chipek kialakításánál, leolvasásánál is.

A következőkben a felsorolt fejlesztési irányok közül a 
mikrofabrikációs eljárás analitikai kémiai alkalmazásában 
rejlő lehetőséget mutatom be röviden.
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A mikroelektronikai iparban használatos technológia, 
a mikrofabrikációs eljárás hatása 

az analitikai kémia fejlődésére

Az utóbbi évtizedtől kezdődően a kémiai és bioszen
zorok, a különböző áramló oldatos analitikai kémiai eljárá
sok és kapcsolódó műszerek miniatürizálása kiemelt kuta
tási iránnyá vált az analitikai kémiában [11]. Az analitikai 
kémiai eszközök, méréstechnikák miniatürizálása számos 
előnye közül elsőrendűen fontos az analízis költségének a 
csökkentése, amely a reagensfelhasználás csökkenésével 
jelentősen befolyásolható. További előny az analízis sebes
ségének növelésében és a méréstechnika egyszerű automa- 
tizálhatóságában rejlik. Ismert tény például, hogy az 
egészségügy területén az analízis költségének a növekedé
se a legkorszerűbb diagnosztikai tesztek bevezetésének 
következménye. Azok az analízisek, amelyeket az úgyne
vezett „mikro-titer” lapokon végeznek, feltétlenül költség
hatékonyabbá válnának a mikrofabrikációval előállított 
nanoliter térfogatú fiolasorozatokat tartalmazó lapok beve
zetésével. A reagens felhasználás 103-104-szeres csökke
nésével, ezen mikrofabrikációval előállított lapok beveze
tése drasztikusan csökkentené a klinikai laborokban 
végzett ismételt tesztek költségét. A fentiekből egyértel
műen következik, hogy a miniatürizált, „Láb on the Chip” 
eszközök bevezetése elsősorban a biológia és orvostudo
mány területén jelentene forradalmi változást.

A miniatürizálás, illetve a mikrofabrikáció alkalmazá
sának lehetőségeit és a bevezetéséből adódó előnyöket a 
kémiai analízis két olyan területén kívánom bemutatni, 
amelynek elindításához, fejlesztéséhez és műveléséhez a 
hazai kutatóiskolák eredményesen hozzájárultak. Ezek a 
területek a potenciometriás ionszelektív elektródok és a 
mérésautomatizálást biztosító áramos oldatos analitikai 
kémiai technikák.

A kémiai/biológiai szenzorok területén napjainkban az 
előrelépés egyfelől a kiváló tulajdonságú jelzőanyagok 
(például szupramolekulák, molekulalenyomatot tartalma
zó polimerek, enzimek, antitestek stb.) fejlesztése, alkal
mazása és a mikrofabrikációs eljárás elterjedésétől várha
tó. M ikrofabrikációval megvalósitható a szenzorok és 
szenzorsorozatok reprodukálható és költséghatékony gyár
tása. A szenzorok sok esetben jelfeldolgozási funkcióval is 
rendelkeznek, és gyakori a kemometria alkalmazása a ke
vésbé szelektív szenzorok szelektivitásának növelése cél
jából. Az „okos” szenzor, „smart-sensor” valójában egy 
célműszer, amely közül néhány már kereskedelmi forga
lomban is található, mint például a Perkin Elmer cég által 
gyártott új étolaj vizsgáló készülék, amely három perc alatt 
m egadja az olajminta transz- és szabad-zsírsavainak 
mennyiségét, valamint ajódszám  értékét [13].

A miniatürizálás, illetve a mikrofabrikációval történő 
méretcsökkentés az elektrokémiai szenzorok és rendszerek 
vonatkozásában különös jelentőséggel bírnak [10,14]. 
Ebben a vonatkozásban érdemes áttekinteni a klinikai és 
fiziológiai célokra előállított szenzorokat és rendszereket. 
A mikrofabrikációval előállított szenzorok kétdimenziós, 
síkfelületű (planáris) eszközök, amelyek hordozóanyaga
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leggyakrabban üveg, szilícium vagy kerámia. In vivő klini
kai célokra, általában flexibilis „eldobható”, egyszer hasz
nálatos szenzorokat alkalmaznak, amelyek hordozó anya
ga poliimid vagy poliészter. A szilicium hordozófelületek 
megmunkálására, megfelelő geometriájú „mintázatok” ki
alakítására tökéletesen alkalmas a fotolitográfiás eljárás, a 
vékonyréteg-fémezés és kémiai maratás együttes alkalma
zása. A fémfelületek kialakítása vákuumpárologtatással 
történik, míg a kémiai maratás a fotoaktív polimer (fo- 
toreziszt) mintázására általánosan használt technika. 
A fotolitográfiás technika egyes lépéseit, amely felületi 
szerkezetek és folyadékszállító csatornák kialakítására 
egyaránt alkalmazható, a 3. ábra mutatja be. Az első lépés
ben, a megmunkálni kívánt felületet bevonják egy fényér
zékeny polimerrel (fotoreziszttel), amely UV fény hatásá
ra bomlik. Ezt követően egy maszkon keresztül UV 
fénnyel sugározzák be a felületet, a besugárzott felület
részről a polimer eltávolítható. A felület megmunkálása 
ezután két úton folytatódhat. Az egyik lehetőség az, hogy 
valamilyen felületi szerkezetet hoznak létre additív úton, 
vagy pedig a chip felületén mikroméretű csatornákat, árko
kat maratnak ki, megfelelő reagensek hozzáadásával. Vé
gül a felületi fotoaktív filmet eltávolítják, befejezve ezzel 
az adott felület kialakítását. Az előbbi út a szenzorok, míg 
az utóbbi az analíziscsatoma miniatürizálása esetén hasz
nálatos. Több különböző maszk egymás utáni alkalmazá
sával a legkülönfélébb felületi szerkezetek alakíthatók ki.

Egy másik lehetőség, amelyet a szenzorok miniatürizá
lására használnak az elektronikai iparban használt vastag- 
réteg-, vagy szitanyomásos technika. A szitanyomásos eljá
rás alkalmazása esetén egy megfelelő összetételű pasztát 
visznek fel a hordozó felületére egy megfelelő mintázatot 
kialakító maszk segítségével. A módszer kevésbé költséges 
eszközöket kiván, mint a vékonyréteg-technika és a techno
lógiai folyamat viszonylag egyszerű.

A vékonyréteg technológiával történő szenzor-előál
lításnak az egyetlen hátránya, hogy rendkívül költségigé
nyes, amely elsősorban a technológiát biztosító berendezé
sek beszerzésének költségéből adódik, noha az egy eszköz 
előállitási költségráfordítása viszonylag elfogadható. Eh
hez képest a vastagréteg-technika kevésbé költséges, 
ugyanakkor az előállított rétegeknek a minősége gyen
gébb. A vékonyréteg-eljárással előállított filmek reprodu
kálhatósága laterálisán kisebb, mint 1 |_im, míg a vastagré- 
teg-technológiák esetében kb. 100 pm laterális és 
keresztmetszetben is. Az utóbbi technika nagy előnye első
sorban egyszerűségében és kedvező költséghatékonyságá
ban rejlik.

Klinikai és in vivő fiziológia célra előnyösen használ
hatók fel a planáris felépítésű ion-szelektív szenzorok. 
Az észak-karolinai egyetem kutatói kisméretű, flexibilis 
pH- és K+-szelektív szenzorokat fejlesztettek ki poliimid 
hordozó és vékonyréteg-technológia alkalmazásával in 
vivő kardiológiai célokra [15]. A szenzor alkalmasnak bi
zonyult akut miokardiális ischemia in vivő nyomon- 
követésére. A szenzort és szenzoregyüttest sematikusan a
4. ábra szemlélteti. A keresztmetszeti kép jól mutatja a 
szenzor réteges felépítését és geometriai méreteit. A szen-
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Ion-szelektív elektród Referencia elektród

h

3. ábra. A mikrochip-megmunkálás lépései: a -  megmunká
landó szilícium vagy üveglap, b -  a felület bevonása fotoaktív 

polimerrel, c -  UV besugárzás maszkon keresztül, d — a fotoak
tív polimer szelektív eltávolítása, e -  fémréteg-leválasztás,
g -  felület kimaratása, f h  -  fotoaktív polimer eltávolítása

zorok belső elektrolitréteggel készülnek, amely rögzítésé
re hidrogél (poli-hidroxi-etil-metakrilát; poli-HEM A) 
szolgál. A szenzor geometria lehetőséget nyújt (4. a. ábra) 
a világos körök által jelzett mintázatok azonos összetételű 
membrán koktéllal történő érzékenyítésével a szív felületi 
ioneloszlás megfigyelésére. Abban az esetben viszont, ha 
az egyes alapszenzort különböző ionokra szelektív memb
ránnal érzékenyítjük multi-ionos in vivo mérésre nyílik le
hetőség. A szenzor geometriai adati jó  felbontású mérést 
garantálnak.

Biológiai minták sorozatelemzésére alkalmas planáris 
felépítésű szenzorsorozatokat tartalmazó, mikrofabriká- 
cióval kialakított cikkcakk kialakítású mikrocellák/anali- 
zátorok biológiaminták ionos összetevőinek néhány tiz 
pliter térfogatú mintából történő meghatározását teszik le
hetővé. Az ionos összetevők és vérgázok elemzését szol
gáló analizátorok esetében a megfelelő stabilitású, szilárd 
szenzorkonstrukció kialakítása a cél, ezért a szenzorok cél
szerűen alumínium-oxid hordozó felületén szitanyomással 
készülnek. Az analízishez megkívánt minta térfogat 0,4 pl, 
és kilencféle mintaösszetevő mérése valósítható meg. 
A miniatürizált cella lehetőséget kínál hordozható, kismé
retű ion, és vérgázanalizátor kialakításra.

A miniatürizált áramló oldatos injektálásos (Flow 
Injection Analysis) mérőrendszer felépítését az 5. ábrán 
mutatjuk be. A teljes analízist biztosító mikroméretű rend
szer az áramló oldatos injektálásos rendszer (Flow Injec
tion Analysis, FIA) harmadik generációs változatának te
kinthető, és kiválóan alkalmas a technika előnyeinek 
megtartása mellett biológiai minták költséghatékony, auto
matikus elemzésére [15]. A technika ígéretes a gyógyszer
kutatásban screeningvizsgálatok elvégzésére, valamint 
hordozható, terepviszonyok között használható, in field  
analízisek elvégzésére. Várhatóan ilyen irányban történik 
az elkövetkezendő években a technika fejlesztése.
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4. ábra. Mikrofabrikációval készített nyolc ionszelektív 
elektród és referencia elektród kialakítására alkalmas felület (a) 
és a planáris elektródok szerkezete a rétegek feltüntetésével (b)
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5. ábra. Áramló oldatos injektálásos rendszer
a) Mikrofabrikációval előállított analizátoregység (pTAS), 

b) Az injektálásos mérés sematikus diagramja
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tóth Klára: A z a n a litik a i k ém ia  he lyzete  és fe jlődési leh ető sé 
gei
A közlemény áttekintést ad az analitikai kémiai tudományág fej
lődését és eredményességét megszabó trendekről. Elemzi a hazai 
kutatás helyzetét, eredményességét és a fejlesztés várható iránya
it. Példákkal illusztrálja a miniatürizálás előnyeit a szenzorkuta

tásban és a különböző áramlóoldatos technikák, műszerek terüle
tén és a mikroelektronikai iparban használatos mikrofabrikációs 
technológia nyújtotta lehetőségeket.
[Magy Kém. Lapja, 57, 325 (2002)]

SUMMARY

K. Toth: T he S tate  o f  A rt an d  N ew  C h allen ges in A n aly tica l 
C h em istry
This contribution gives a survey about challenges and opportuni
ties arising from the societal need and advance in technology, that 
motivate the progress in analytical chemistry. A brief account is 
given on the present state of analytical science on the national 
level and the trends in development. Advanced research carried 
out in the microfabrication of sensors and Micro Total Analysis 
System (pTAS) is illustrated by selected examples, i.e. by micro- 
fabricated potentiometric electrodes and flow injection analysis 
system.

“TC/M tfviam enteté^

Környezet- és Természetvédelmi 
Lexikon

2. javított és bővített kiadás.
Akadémiai Kiadó Budapest 2002

A kémikusok számára is jelentős lexikon 
jelent meg 2002 márciusában, amelyben 
közel tízezer címszó található az alábbi té
makörökből: környezetvédelmi eljárások, 
ipari köztük kémiai technológiák, a környe
zetet és környezetszennyezést vizsgáló 
analitikai módszerek, környezet-gazdaság
tan, környezeti jog, agrár-kömyezetvéde- 
lem, természetvédelem és ökológia, kör
nyezet-egészségügy, földtudományok, 
műszaki tudományok, környezeti nevelés, 
oktatás, nemzetközi kapcsolatok, környe
zet és természetvédelmi egyesületek, zöld 
mozgalmak, nemzetközi kapcsolatok. A le
xikon egyik alapkoncepciója a természeti 
környezet esetében a Kárpát-medencében 
történő gondolkodás.

A korszerű, tudományos igényű, nyel
vében és stílusában közérthető lexikon 250 
szerző munkája.

Jelentős újdonság a második kiadásban 
az 1992 óta megjelent fontosabb hazai kör
nyezetvédelmi rendelkezések ismertetése, 
az Európai Unió környezetvédelmi köve
telményeivel összefüggő címszavak meg
jelenése. Jelentőségének megfelelően na
gyobb súllyal szerepel a lexikonban többek 
között a környezet-gazdaságtan, a biológiai 
sokszínűség védelme, a környezetkímélő 
eljárások, az új vizsgálati módszerek és a 
vizek minőségével, a szennyvíztisztítással

összefüggő technológiai eljárások bemuta
tása. Bővültek az egyes kontinensek védett 
területeinek adatait bemutató táblázatok. 
Az elmúlt évtizedben Magyarországon és a 
szomszédos országokban több jelentős kör
nyezetkárosítás, ökológiai katasztrófa tör
tént, amelynek ismertetése indokoltan jele
nik meg a lexikonban. A biodiverzitás 
monitorozásának szervezetére vonatkozó 
számos szócikk is megtalálható a kiadvány
ban.

A címszólista megoszlása az egyes 
szakterületek között: élővilág, ökológia, 
természetvédelem 20%; tudományos alap
fogalmak 12%; mezőgazdaság, erdészet, 
talaj, vidékfejlesztés 11%; vízgazdálkodás, 
vízszennyeződés 9%; geoszféra, barlangok 
8%; környezet-egészségügy 7%; energeti
ka, ipar, közlekedés 6%; klíma, légkör, 
levegőszennyeződés 5%; környezeti jog, 
környezet-gazdaságtan 5%; hazai környe
zetpolitika 4%; nemzetközi szervezetek, 
EU, egyezmények 3%; települések, hulla
dékgazdálkodás 3%; társadalmi szerveze
tek, kömyezettudatosság 3%; zaj, rezgés 
2%; személyek 2%. (Hazai élő személyek 
nem jelenhettek meg önálló címszóként.)

Számos, a környezet- és természetvéde
lem terén kiemelkedő elhunyt kémikus és 
műegyetemi tanár szerepel önálló címszó
ként a lexikonban. Elsőnek említem a 
Magyar Kémikusok Egyesületének első el
nökét, Fabinyi Rudolfot, a Kolozsvári 
Egyetem néhai professzorát, rektorát és 
több alkalommal dékánját, az MTA tagját,

aki a vízellátás, szennyvíztisztítás, a talaj
szennyezettség megszüntetése terén is 
eredményesen tevékenykedett. A Műegye
tem 4 rektora Sztoczek József, Szily Kál
mán, Wartha Vince a kémiai technológia és 
Dobi Géza a mezőgazdasági kémia pro
fesszora szintén címszó a kiadványban.

A József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem, illetve a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanárai közül a követke
zők környezet és természetvédelmi mun
kásságát örökíti meg önálló címszó: Daday 
Jenő az állattan, Fehér Dániel és Szabó 
Zoltán a növénytan, Sigmond Elek a mező- 
gazdasági kémiai technológia, Korach Mór, 
Pfeifer Ignác és Varga József a kémiai tech
nológia professzora volt.

A lexikonnak internetes változata is 
megjelenik, amely a szerkesztés során ösz- 
szegyűjtött 12 000 címszóállományt tartal
mazza.

A lexikon főszerkesztője és a 17 tagú 
szerkesztőbizottság elnöke Láng István 
akadémikus. A bizottságban a környezet
és természetvédelem kiemelkedő szakem
berei, köztük többen az MTA tagjai, heten 
Széchenyi-díjasok, foglaltak helyet.

Reméljük, hogy a kétkötetes igen szép 
kivitelű kiadvány hozzájárul széles társa
dalmi körök helyes és reális kömyezettuda- 
tosságának növeléséhez, és hasznos lesz a 
kémikus társadalom számára is.

Szebényi Imre

mkl330 2002. 57. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



Bioanalitikai módszerek és alkalmazásaik

KREMMER TIBOR*

Bevezetés

A bioanalitika, mint a szerves és szervetlen kémiai elemzés 
viszonylag új és rendkívül széles határterülete, az elmúlt 
évtizedek során az interdiszciplináris élettani tudományok 
(biológia, biokémia, genetika stb.) rohamos fejlődésének 
eredményeként és igényeként alakult ki [1-8]. Elméleti és 
gyakorlati jelentőségét bizonyítja, hogy a teljesség igénye 
nélkül alkalmazási területei közé sorolhatók az állati és nö
vényi szervezet élet- és kórélettana, az orvosi laboratóriu
mi diagnosztika, mikrobiológia, bakteriológia, virológia, 
immunológia, radiokémia, toxikológia, kriminológia, a 
víz, levegő, talaj analízisével foglalkozó közegészségügy 
és környezetvédelem, az élelmiszer-kémia és minőség-el
lenőrzés, régészet, őslénytan, antropológia, meteorológia. 
A bioanalitika kitüntetetten a biológiailag aktív, kis és 
nagy molekulatömegű, természetes vegyületek mennyisé
gi és minőségi vizsgálatára irányul. Ennek érdekében egy
re szélesebb területen alkalmazza a fizikai-kémiai elemzés 
változatos és reprezentatív mérési és azonosítási módsze
reit, a spektroszkópiát (UV-VIS, IR, NMR), kromatográfi- 
át (GC, HPLC, FPLC), ultracentrifugálást, elektrokémiát, 
radiometriát, immunológiát, tömegspektrometriát (ESI, 
APCI, MALDI-TOF) stb. A szerves és szervetlen kémiai 
analízis általános és klasszikus követelményeinek megfe
lelően a vizsgált vegyület(ek) azonosíthatóságának (refe
rencia molekulák), a mérés szelektivitásának (felbontóké
pesség), érzékenységének (linearitás, kimutathatóság és 
mérés határai), pontosságának (hiba, szórás, reprodukálha
tóság, visszanyerhetőség) biztosítása a bioanalitikának is 
alapvető célkitűzését képezi. Ezen túlmenően a bioanaliti
ka sajátos problémái és módszerei elsősorban a biológiai 
objektumok, a vizsgálandó (elválasztandó, mérendő) anya
gok és környezetük, az ún. biológiai mátrix bonyolult kö
zegének összetételéből és nagy változatosságából adód
nak. Az analízis tárgyát képező bioaktív anyagok az esetek 
túlnyomó többségében maguk is molekulárisán heterogén, 
összetevőiben és kölcsönhatásaiban rendkívül komplex, 
gyakran labilis élettani anyagkeverékek (gliko-, lipo-, nuk- 
leo-, metalloproteinek, peptidek stb.). Ennek megfelelően 
a vizsgálandó anyag(ok) molekulatömegének (biopoli
merek, makromolekulák), összetételének és szerkezetének, 
fizikai-kémiai stabilitásának (pH, hő, fény, oxidáció, reak
ciókészség), oldékonyságának (polaritás), detektálhatósá- 
gának, származékképzésének és nem utolsósorban az azo
nosítás, detektálás és mérés körülményeit esetenként 
meghatározó biológiai aktivitásnak legalább is hozzávető
leges ismerete a bioanalitika leglényegesebb elvi és gya
korlati előfeltételei közé tartozik.

* Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A fentiek figyelembevételével az elmúlt évtizedek so
rán a bioanalitikai feladatok megoldására olyan ún. 
bioszeparációs eljárásokat fejlesztettek ki, amelyek 
biokompatibilisek és a biológiai minták kezelése, a vizsgá
landó anyag(ok) elválasztása, tisztítása és mérése során a 
természetes élettani közeghez hasonló, kíméletes kísérleti 
körülményeket biztosítanak [4, 7, 8].

A bioanalitikai eljárások két szorosan összefüggő mű
veleti rendszernek, a minta előkészítésének és az ún. 
elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának a lépései
ből állnak, amelyeket célszerű részleteiben is áttekinteni.

Minta-előkészítés
A műveletekkel szemben támasztott követelmények

Az előzőekben részletezett szempontok alapján a biológiai 
minta előkészítése a bioanalitika elsőrendű és obiigát igé
nye. A minta-előkészítés objektív követelménye, hogy a 
módszer egyszerű, gyors, kíméletes, reprodukálható, bizton
ságos, valamint gazdaságos legyen. A szubjektív tényezők 
közé sorolható az analitikus anyagismerete, szakirodalmi tá
jékozottsága (az adott feladat kapcsán az analógiák felisme
rése), jártassága az elválasztástechnikákban (alternatív meg
oldások!) és végső soron az egyéni intuíció. A gyakorlatban 
csak ritkán van lehetőség a vizsgálandó vegyületet tartalma
zó minta közvetlen, előzetes kezelés nélküli műszeres analí
zisére. Az esetek túlnyomó többségében a sok összetevőt és 
túlsúlyban egyéb kontamináns vegyületeket tartalmazó, 
rendkívül heterogén biológiai mátrix az analitikai (azonosí
tási, mérési) módszer számára olyan megterhelést jelent, 
amely lehetetlenné teszi az analízis szelektivitásának, érzé
kenységének és pontosságának érvényesülését. Optimális 
esetben a minta-előkészítés több igényt is kielégít. Az első, 
amelyet a szakirodalom a minta ,, tisztításának” (clean-up) 
nevez, lényegében az analízis további lépéseit zavaró össze
tevők elválasztására, ill. eltávolítására irányul. A másik 
szempont -  lehetőség szerint egyidejűleg -  a célvegyü- 
let(ek) feldúsítása, betöményítése (selective enrichment), 
amely a rendkívül alacsony élettani koncentrációban előfor
duló bioaktív anyagok azonosításának és mérésének egyik 
gyakori előfeltétele. A minta-előkészítés további célja és lé
nyeges szempontja lehet a célvegyület(ek) kémiai átalakítá
sa, jobban detektálható, eltérő polaritásé, állandóbb szerke
zetű származékok képzése az analitikai elválasztás és a 
műszeres analízis szelektivitásának, érzékenységének, pon
tosságának és reprodukálhatóságának növelése érdekében. 
A megfelelő minta-előkészítés ugyanakkor növeli az anali
tikai műszerek, berendezések (kromatográfiás oszlopok) 
élettartamát és csökkenti az analízis időigényét, a műveleti 
lépések számát, a költségeket, és nem utolsósorban a kör
nyezetszennyezést. A bioanalitika fejlődésének eredménye
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ként egyre több olyan minta-előkészítési módszer ismeretes, 
amelyek ezeket az igényeket viszonylag egyszerű és kímé
letes módon (pl. szilárd fázisú extrakció) teljesítik. Elméleti 
és gyakorlati szempontból a minta-előkészítés ma már olyan 
önálló tudományterületnek tekinthető, amely a bioanali
tikában módszertani útmutatóként logikus rendszerbe állítva 
összefoglalja a műszeres analízist megelőző és lehetőség 
szerint betartandó lépéseket. Az értelemszerű átfedésektől 
eltekintve a biológiai minták előkészítésének fizikai-mecha
nikai és kémiai műveletei különböztethetők meg.

A fizikai-mechanikai módszerek közé tartoznak:
1. a szakszerű mintavétel, amely figyelembe veszi a sta

tisztikai, esetenként sejtbiológiai és anatómiai(!) szempon
tokat, a szervi-szöveti, makroszkópos, szubcelluláris- 
szubmikroszkópikus heterogenitásokat, a szerkezet és 
funkció összefüggéseit is;

2. az aprítás, őrlés, homogenizálás műveletei, amelyek a 
durván diszpergáló (késes, Potter-Dounce, nagy nyomású) 
rendszerektől az ultrahanggal létrehozott molekuláris homo- 
genizálásig a minta feldolgozásának szükségszerű lépései;

3. a szitálás, molekulaszürés (ultraszűrés, dialízis) fo
lyamatai, amelyek a makroszkóposán heterogén rendsze
rektől a molekulaméretű ún. csoportfrakcionálásig terjedő 
elválasztások széles skáláját jelentik;

4. a centrifugálás és ultracentrifugálás módszerei, 
amelyek a nem elegyedő fázisok szétválasztásán, emulzi
ók megtörésén túlmenően a flotálás, szedimentálás és 
faj súly gradiens technikákkal a minták preparatív jellegű 
előkészítésének lényeges lépését képezik;

5. a betöményítés és szárítás műveletei a minták víz/ol- 
dószer tartalmának kíméletes eltávolítására (vákuumbe- 
párlás, fagyasztva szárítás), figyelembe véve, hogy a mini
mális víztartalom (szolvát burok) megtartása sok esetben a 
célmolekula (biopolimer) szerkezeti integritásának előfel
tétele;

6 . a vizsgálandó vegyület(ek) kivonása halmazállapot
tól függően gáz-, gőz-, folyadék-szuperkritikus folyadék 
(C 02, CSj)-, ill. szilárd fázisú extrakció formájában, vá- 
kuumdesztillációval, vivőgázok (N2, Ar, He), kriocsapdák, 
mikropreparatív előtétoszlopok stb. alkalmazásával;

7. a savas, lúgos, oldószeres kicsapási műveletek, a 
minta hőmérsékletének (hődenaturáció), kémhatásának, 
polaritásának, ionerősségének és minőségének megváltoz
tatásával leggyakrabban a biológiai közeg (mátrix) makro- 
molekuláris összetevőinek (biopolimerek, fehérjék) elvá
lasztására vagy eltávolítására.

A kémiai kölcsönhatásokon alapuló egyszerű mintaelő
készítési lépések közé sorolhatók:

1. a minta hígításán (ionerősség),pH  változtatásán, po
laritás módosításán túlmenően az adalékanyagok (ionpár 
képzők, detergensek, speciális immun-, affinitási-, fém-, 
zárvány-komplexképző stb. reagensek) alkalmazása a cél- 
vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságainak megváltozta
tása, a bioszeparációs módszerekben az elválasztási me
chanizmusok módosítása céljából;

2. a savas, ill. lúgos vagy enzimatikus hidrolízis a bioló
giai közeg és a vizsgálandó anyag(ok) közötti kémiai köl
csönhatások megbontására;
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3. a származékképzés a minta-előkészítés leggyakrab
ban és általánosan használt eljárása, amellyel a célvegyü- 
let polaritása, detektálhatósága és kinyerése előnyösen 
megváltoztatható, ezáltal az analitikai mérés szelektivitá
sa, érzékenysége és pontossága gyakran nagyságrendekkel 
növelhető.

A minta jellemzése

A minta-előkészítés előfeltétele a vizsgálandó célvegyü- 
let(ek) fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságainak ismerete 
(molekulatömeg, szerkezet, funkcionális csoportok, pola
ritás, oldékonyság, stabilitás [pH, hő, fény, idő], pKA-pK[5 
elektrokémiai tulajdonságok, spektroszkópiai adatok, iro
dalmi hivatkozások hasonló szerkezetű anyagokra, adatbá
zis). A minta-előkészítés lényeges része a biológiai közeg 
(mátrix) jellemzése, amely információkat ad az extrakció 
lehetőségére a változatlan közegből, a célvegyület felsza
badítására a szilárd fázisból, a mátrix oldási-kötési erőssé
gének csökkenthetőségére [hígítás, pH, ionerősség], ill. 
potenciális interferáló vegyületek jelenlétére. A célvegyü- 
let(ek)hez hasonlóan idetartozik a mátrixban előforduló 
interferáló anyagok vizsgálata.

Az analízis jellege, szempontjai

A minta-előkészítést alapvetően meghatározza az analízis 
jellege, amely az egyedi vegyület(ek) elválasztására, cso- 
portfrakcionálásra [biopolimerek], reakciókinetikai vizs
gálatokra, termékellenőrzésre [szintézis, átalakulás, bom
lás] stb. irányulhat. Ugyancsak figyelembe kell venni a 
bekoncentrálás (oldhatóság, detektálás érzékenysége), 
tisztítás (specifikus detektálhatóság, interferáló anyagok), 
oldószer(váltás) igényét és/vagy lehetőségét (pl. HPLC 
esetén a vizes, vagy illékony oldószer alkalmazhatóságát).

A minta-előkészítés közegének megválasztása

A minta összetevőivel kölcsönhatásba lépő folyadék vagy 
szilárd fázis (a nem elegyedő oldószernek vagy a szilárd 
fázisú extrakció szorbensének, kromatográfiánál az oszlop 
töltetének) kiválasztása feltételezi az elválasztandó anya
gok oldhatóságának, retenciós adatainak (HPLC), az elvá
lasztó fázis kémiai szelektivitásának ismeretét. A minta
előkészítés közegével szemben támasztott követelmény a 
megfelelő áramlási-hidrodinamikai paraméterek (szemcse 
alak-, méret-eloszlás, oszloptöltés) reprodukálható biztosí
tása, ill. a szorbens és az elválasztandó vegyületek közötti 
kölcsönhatások figyelembevételével a célvegyület(ek) 
szelektív vagy differenciált leoldására (mosás, elúció) al
kalmas oldószer(elegy) kiválasztása.

A minta-előkészítés módszerének előzetes vizsgálata

A minta-előkészítés elengedhetetlen lépése a műveletek 
modellezése a megfelelőnek tartott kísérleti körülmények 
(a mátrix módosításának, extrakció módjának, a szorbens 
(töltet) minőségének és méretének, a mosó-eluáló oldó- 
szerelegynek, mintatérfogatnak stb.) kiválasztásával és ki
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próbálásával, ill. a szükséges módosítások elvégzésével.

A minta-előkészítés és mérés megbízhatósága 
és hitelessége

Ezek a vizsgálatok a módszer egészének hatásosságát (ro
busztusság), a biológiai közeg (mátrix) és az interferáló 
anyagok jelenlétének hatását számszerűsítik. A módszer, 
ill. mérés hitelességét (validálás) a mennyiségi és minősé
gi analízis követelményeinek megfelelően (fajlagosság, 
szelektivitás, kimutathatóságmérés határai, érzékenység, 
reprodukálhatóság, hiba, szórás, visszanyerés) a mérendő 
anyagokkal azonos vagy hasonló összetételű belső, 
és/vagy külső hitelesítő (referencia, standard) vegyületek- 
kel kell igazolni. Nagyszámú sorozatvizsgálatok esetén 
számításba kell venni a költségkihatásokat és gazdaságos
ságot.

Elválasztástechnikai módszerek

A bioanalitikában alkalm azott elválasztástechnikai ún. 
bioszeparációs módszerek az elválasztási mechanizmusok, 
az erőtér (kémiai potenciál, elektromos és gravitációs erő
tér) és a műszaki-mechanikai megoldások jellege szerint a) 
kromatográfiás, b) elektroforetikus és c) (ultra)cent- 
rifugálási eljárások szerint csoportosíthatók.

A kromatográfiás módszerek rendszerezését az 1. ábra 
szemlélteti. A kromatográfía áramló fázisa halmazállapota 
szerint gáz, szuperkritikus folyadék vagy folyadék lehet. 
Az áramló fázis a folyadék vagy szilárd álló fázissal olyan 
fázisrendszert képez, amelyben az elválasztandó anyagok 
dinamikus megoszlási egyensúlya kialakulhat. A folya
dék-folyadék fázisú (megoszlási) rendszerek viszonylag 
korlátozott lehetőségeivel szemben a gyakorlatban a leg
szélesebb felhasználási területe a rendkívül változatos el
választási mechanizmusokat alkalmazó folyadék-szilárd 
kromatográfiás technikáknak van. A megoszlási egyensú
lyok kialakítása és az elválasztások kifejlesztése szem

pontjából folytonos üzemű ellenáramú megoszlási (count
er current distribution) technikák, egyéb folytonos üzemű 
(mozgóágyas, mozgó kolonnás, szimulált mozgóágyas) el
járások és frontális kromatográfiás (kiszorításos, izo- 
kratikus-lépcsőzetes-gradiens elúción alapuló) módszerek 
különböztethetők meg [9, 10]. A bioanalitika felhasználási 
területein műszaki megoldásaikat tekintve leggyakrabban 
a frontális technikán és a kapilláris, kis (gravitációs)-, 
közepes- és nagynyomású kényszeráram láson alapuló 
(FPLC, HPLC, HPTLC) planáris (papir, réteg), vagy osz
lopkromatográfiás elrendezésű módszereket alkalmazzák.

Az elektroforézis, az ionos töltéssel rendelkező kis és 
nagy molekulák (biopolimerek, fehérjék) elektromos erő
térben, különböző mozgékonyságuk alapján történő szét
választása a bioanalitika egyik leggyakrabban használt és 
leghatásosabb elválasztástechnikai módszere. A semleges 
hordozó közegekkel (papír, membrán, gél) kialakított hori
zontális vagy vertikális irányú, sík vagy oszlop (cső) elren
dezésű rendszerekben zónális (elúciós), mozgó határrétegű 
(frontális), kiszorításos (izotachoforézis), izoelektromos 
fókuszálási és detergens (Na-dodecil-szulfát) elektro
forézis technikák valósíthatók meg. Új, rendkívül nagy fel
bontóképességű és kis anyagigényű eljárásnak bizonyult 
az ún. kapilláris elektroforézis, amelynek ma már zónális, 
gélfázisú, izotachoforézisen, izoelektromos fókuszáláson, 
micelláris-elektrokinetikus- és elektro-kromatográfián ala
puló módszerei ismeretesek [35].

Az ultracentrifugálás, a különböző diszperzitású (mak
roszkópos, mikroszkópos, kolloid, molekuláris) részecs
kék méret- és fajsúlykülönbségeik alapján, folyadék fázis
ban, gravitációs erőtér hatására történő szétválasztása úgy 
analitikai (szedimentációs állandó, molekulatömeg meg
határozás), mint preparatív szempontból (ld. minta
előkészítés) a bioanalitika egyik legfontosabb módszere. 
Az egyszerű ülepitési, iW.flotálási technikákon túlmenően 
a fa j súly gradienst (úszási fajsúly) alkalmazó ultracentrifú- 
gálás a biológiai minták (pl. sejtmembránok, organel-
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lumok) vizsgálatában az egyik leghatásosabb eljárásnak 
bizonyult [36].

Bioanalitikai módszerek alkalmazása 
a humán szérum savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) 

tartalmának vizsgálatában

Figyelembe véve a bioanalitikai módszerek elterjedését és 
szinte korlátlan lehetőségeit, általában megállapítható, 
hogy az élettani makromolekulák, biopolimerek, oligo- és 
polinukleotidok, nukleinsavak, poliszacharidok, peptidek, 
fehérjék stb. vizsgálata a bioanalitika egyik legfontosabb 
alkalmazási területe. Ezen belül az utóbbi évtizedekben 
egyre nagyobb az érdeklődés az élő szervezetben szerkeze
ti és funkcionális szempontból alapvetően fontos szénhid
rát tartalmú komplex fehérjék, a természetes szialogliko- 
proteinek (mucoproteinek, proteoglikánok) iránt. 
A sejtmembránok és organellumok felszíni tulajdonságai
nak, adhéziójának, kommunikációjának és immunológiai 
jelenségeinek, valamint az extra- és intracelluláris terek 
anyagcsere- és transzportfolyamatainak tanulmányozása 
egyértelműen igazolja, hogy a biológiai aktivitásért felelős 
szénhidrát-fehérje komplexek oligoszacharid tartalma 
ezen biopolimerek jellegzetesen strukturált és funkcionáli
san integrált részét képezi [12-17]. Ugyancsak számos, 
biológiailag igen aktív élettani vegyületről (pl. vércso- 
port(Lewis) antigének, interferonok, erythropoietin stb.), 
és szinte minden eddig ismert és a gyakorlatban általáno
san alkalmazott konvencionális tumor markerről (CEA, 
AFP, TPA, hCG, NSE, CA 125, CA 15-3, CA 72-4, CA
19-9, akut fázis proteinek stb.) kimutatták, hogy valójában 
glikoproteinek, amelyek szerkezetében több-kevesebb kö
tött, és a biológiai aktivitásuk szempontjából nélkülözhe
tetlen szénhidrát, elsősorban neutrális monoszacharidok, 
hexózaminok és sziálsav találhatók. Az újabb vizsgálatok 
arra utalnak, hogy a szialoglikoproteinek oligoszacharid 
szerkezetében a cukorösszetevők arányának és sorrendisé
gének, a glikánláncok hosszának és elágazásának, a termi
nális csoportok mennyiségének és minőségének rendkívül 
változatos kombinációi egy olyan biológiai kódrendszer 
alapját képezik, amely a különböző fiziológiás és/vagy kó
ros folyamatokra (pl. terhesség, reumás arthritis, dagana
tos megbetegedések) jellemző molekuláris információkat 
tartalmazhat [17]. Ezek a megfigyelések többek közt felve
tik annak lehetőségét, hogy a szialoglikoproteinek 
oligoszacharid szerkezetére vonatkozó analitikai adatokat 
különböző (pl. daganatos) megbetegedések diagnosztiká
jában (terápiájában) az eddigieknél érzékenyebb és speci
fikusabb markerként alkalmazzák.

Az alábbi példa egy élettanilag fontos és érdekes, hete
rogén összetételű, magas szénhidrát tartalmú komplex fe
hérje, a vérszérum savanyú alfa-l-glikoprotein (AGP, oro- 
somucoid) tartalm ának szisztematikus vizsgálatát 
szemlélteti, amelyben a biopolimer kis és nagy molekula
tömegű összetevőinek és szerkezetének analízise során a 
minta-előkészítés és a bioszeparációs módszerek, elválasz
tás, tisztítás, a minőségi és mennyiségi analízis számos je l
lemző lépése bemutatható.

Az AGP a humán szérum egyik jellegzetes, 36-38 kD 
móltömegű, igen savanyú (pH = 2-3), rendkívül jól oldódó 
és feltűnően sok (-45% !) szénhidrátot tartalmazó, akut-fá
zis jellegű fehérje frakciója. Az AGP szénhidrát tartalma a 
lineáris peptid lánc 5 kitüntetett helyén (15-, 38-, 54-, 75-, 
85) aszparaginhoz N-glikozidos kötéssel kapcsolódó ún. 
glikán egységekből áll, amelyekben az oligoszacharid lán
cok elágazó (antennáris) szerkezetének megfelelő arány
ban a biopolimer össztömegére vonatkoztatva 8- 10% 
galaktóz, 6-8% mannóz, kb. 1,0% fukóz, 12-16% hexóz- 
amin (N-acetil-glukózamin) és 12-16% sziálsav (N-acetil- 
neuraminsav) található. Az AGP molekulárisán heterogén 
(polimorf) és változatos oligoszacharid szerkezetéből adó
dóan különböző elválasztástechnikai módszerekkel (im- 
munoaffinitási és ioncserélő kromatográfia, izoelektromos 
fókuszálás) molekula variánsokra választható szét. 
A Schmid és munkatársai [18, 19] által részletesen tanul
mányozott és több mint 50 éve ismert AGP fiziko-kémiai 
tulajdonságait, vitatott élettani szerepét és biológiai aktivi
tását több összefoglaló tárgyalja [12, 20-23]. A szérum 
AGP szint m eghatározásának különböző bioanalitikai 
(ioncserélő folyadékkromatográfiás, kolorimetriás, im 
mun-diffúziós, -precipitációs, -turbiditási, RIA, ELISA) 
módszerei ismeretesek [20, 22, 23]. Számos megfigyelés 
igazolja, hogy a szérum AGP tartalmának mérése a daga
natos megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájában jól 
használható ún. tumor marker. A különböző (gasztroen- 
terológiai, nőgyógyászati, pajzsmirigy, bőr, limfomás) da
ganatos megbetegedésekben a szérum AGP tartalma az 
egészséges kontroll egyénekhez viszonyítva 5-10-szeresé- 
re emelkedhet, és változása jól jelzi a beteg állapotát és/- 
vagy a gyógykezelés hatásosságát. Az eddigi vizsgálatok 
eredményei arra utalnak, hogy a daganatos megbetegedé
sekben a szérum AGP oligoszacharid tartalmának cukor- 
(neutrális, hexózamin, sziálsav) összetétele és antennáris 
szerkezete is megváltozik. Viszonylag magas szénhidrát
tartalma és diagnosztikai jelentősége miatt a humán szé
rum AGP molekula (oligoszacharid) szerkezetének vizsgá
lata elméleti és gyakorlati szempontból is különösen 
érdekes.

A 2. ábra a humán szérum AGP vizsgálatában a minta
előkészítés, az analitikai mérés, elválasztás, tisztítás és 
azonosítás lépéseit mutatja. A minta-előkészítés során a 
természetes módon megalvadt vérből centrifugálással 
nyert szérum AGP tartalma a szérum túlsúlyban lévő főbb 
fehérje összetevőitől (albumin, globulinok) kíméletes kö
rülmények (0-4 °C) között, hígítással és nem elegyedő fá
zisú oldószeres (kloroform-metanolos) extrakcióval vá
laszható el [22-23]. A szérum AGP koncentrációja a 
vizes-metanolos extraktumból mikroanalitikai ioncserélő 
folyadékkromatográfiával (FPLC) közvetlenül meghatá
rozható, illetőleg ennek módosításával az AGP preparatív 
méretekben is elválasztható és tisztítható. A termék 
sómentesítése és beszárítása gélkromatográfiával (dialízis
sel, membránszűréssel) és fagyasztva szárítással (liofile- 
zés) történik. Az AGP festék-ligandum (Cibacron Blue) 
affinitási és/vagy hidrofób kölcsönhatású folyadékkroma
tográfiával tovább tisztítható [24]. Az AGP minták azono-
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sítására (molekulatömegének meghatározására) és tiszta
ságának folyamatos ellenőrzésére a tömegspektrometria 
(MALDI-TOF) mellett immundiffúziós (rockét) és deter- 
gens poliakrilamid gélelektroforetikus (SDS-PAGE) mód
szerek alkalmazhatók. Az AGP molekuláris heterogenitása 
izoelektromos fókuszálással és scanning denzitometriás 
leképezéssel vizsgálható. Igen kevéssé eltérő izoelektro
mos pH-juk alapján az AGP-nek 6-10 molekula variánsa 
különböztethető meg és választható el.

A 3. ábra a bioanalitikai módszerek további alkalmazá
sát mutatja az AGP szerkezetének vizsgálatában. A műve
letek célja a biopolimer fehérje-szénhidrát kötéseinek meg
bontása, az összetevők elválasztása, majd az antennáris 
oligoszacharid egységek, ill. a peptid maradék analízise. 
Ennek első fázisa az AGP minták kíméletes hidrolízise pep- 
tid-N-glikozidáz F (PNGase F, EC 3.2.218, 3.5.1..52) en
zimmel, amely az oligoszacharid (glikán) egységeket a 
peptid láncról szelektíven lehasítja. A következő lépés a ke
letkezett oligoszacharidok elválasztása a peptid maradék 
oldószeres (etanol) kicsapásával. A későbbi műszeres ana
lízist (HPLC, MALDI) zavaró, kis molekulatömegű vegyü- 
letek (sók, detergens, beta-merkapto-etanol) az 
oligoszacharidoktól megfelelő szelektivitású (Sephadex G- 
25, Bio-Gel P-2) gélkromatográfíával távolíthatók el. 
A peptid maradék szerkezeti analízise terjedelmét tekintve 
itt nem részletezhetően általában a konvencionális utat 
(FTIR, CD, NMR, aminosav-összetétel, szekvencia, részle
ges proteolízis, RP-HPLC stb.) követi. A szénhidráttarta
lom eloszlásának, monoszacharid összetételének és szek
venciájának, a molekulában elfoglalt helyzetének stb. a 
meghatározása céljából az antennáris szerkezetű 
oligoszacharidok töltésük és/vagy molekulatömegük sze-
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2. ábra. A humán szérum savanyú alfa-l-glikoprotein 
tartalmának meghatározása, elválasztása és tisztítása [22]

HUMÁN SZÉRUM AGP

Azonosítása és tisztaságának ellenőrzése elektroforézissel 
(SDS-PAGE, IEF) és tömegspektrometriával (MALDI-TOF)

U
ENZIMATIKUS HIDROLÍZIS

Denaturáció (SDS, béta-merkapto-etanol, 100 °C, 5 perc) 
Kezelés PNGase F enzimmel (pH: 7,4, 37 °C, 16 óra)

U
OLIGOSZACHARIDOK ELVÁLASZTÁSA

A peptidtartalom kicsapása etanollal. Centrifugálás 
Peptid (csapadék) analízise.

Oligoszacharidok (felülúszó) betöményítése fagyasztva szárítással.

u
OLIGOSZACHARIDOK TISZTÍTÁSA

Sómentesítés (foszfát, SDS, béta-ME) gélkromatográfíával (Bio-Gel P-2) 
Betöményítés fagyasztva szárítással

OLIGOSZACHARIDOK ÖSSZETEVŐINEK ANALÍZISE

Neutrális monoszacharid, hexózamin, sziálsavtartalom meghatározása 
savas hidrolízissel, származékképzéssel és RP-HPLC módszerekkel

ANTENNÁRIS SZERKEZETŰ OLIGOSZACHARIDOK 
ELVÁLASZTÁSA

Molekulatömegük (TSK gélkromatográfia), töltésük (anioncserélő HPLC) 
alapján és származékaik formájában (amino-, RP-HPLC)

U
OLIGOSZACHARIDOK ANTENNÁRIS SZERKEZETÉNEK 

VIZSGÁLATA

Részleges (szekvenciális) enzimatikus bontással (glikozidázok) 
Tömegspektrometriával (MALDI-TOF, ESI, APCI)

3. ábra. A humán szérum AGP oligoszacharid tartalmának 
elválasztása, tisztítása és analízise

rint ioncserélő (MonoQ) [25] vagy gélpermeációs (TSKgel 
PW 2500) folyadékkromatográfiával választhatók el. 
A glikánegységek frakcionálására a származék (danzil- 
hidrazid, antranilát) képzés és a fordított (amino) fázisú 
HPLC ugyancsak eredményesnek bizonyult [26]. 
A bioszeparációs műveletek bármely fázisában a 2-5 kDa 
molekulatömegű individuális glikánszerkezetek legközvet
lenebb és legcélravezetőbb módon tömegspektrometriával 
(MALDI-TOF) azonosíthatók [27-30]. A finomabb szerke
zeti sajátosságok (monoszacharid szekvencia, láncelágazá
sok stb.) felderítése az oligoszacharidok részleges enzi
matikus (szialidáz, fukozidáz, mannozidáz, galaktozidáz, 
hexózaminidáz) bontásával és a termékek szisztematikus 
azonosításával valósítható meg. Itt kell megjegyezni, hogy 
a szénhidráttartalmú komplex fehérjék, ill. oligoszachari
dok szerkezetkutatásában elengedhetetlen a monoszachari- 
dok (galaktóz, mannóz, fukóz, glukóz, hexózaminok stb.), 
valamint a sziálsav (N-acetil-neuraminsav) mikroanalitikai 
meghatározása, amelyre a danzil [31], antranilát [26], p- 
amino-benzoesav-etilészter (ABEE) [32], fenil-tiokarbamil 
(PITC) [33] stb., ill. a sziálsav esetében az l,2-diamino-4,4- 
metilén-dioxibenzol (DMB) [34] származékok RP-HPLC 
analízise ad lehetőséget.

A bioanalitika elvi alapjait, követelményeit és gyakor
lati szem pontjait összefoglalva megállapítható, hogy a 
rendkívül összetett természetes közegükben (mátrix) elő
forduló, kis és nagy molekulatömegű, biológiailag aktív 
vegyületek kémiai elemzése, szoros kapcsolatban a kor
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szerű műszeres analitikai mérések technikáival, legjobban 
a minta-előkészítés és a bioszeparációs (elválasztástech
nikai) módszerek alkalmazásával jellemezhető. A változa
tos módszertani megoldások lehetőségei a szialoglikopro- 
teinek, a szénhidráttartalmú komplex élettani fehérjék 
mennyiségi és minőségi vizsgálatában jól szemléltethetők.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kremmer Tibor: Bioanalitikai módszerek és alkalmazá
saik

A bioanalitika, az analitikai kémia viszonylag új és 
rendkívül széles határterülete a biológiailag aktív termé
szetes vegyületek mennyiségi és minőségi elemzésére irá
nyul. Az analitikai kémia általános követelményein túlme
nően a bioanalitika sajátos módszerei egyrészt a 
vizsgálandó vegyületek nagy változatosságának és mole
kuláris heterogenitásának következtében, másrészt az ún. 
bioszeparációs eljárások (minta-előkészítés, molekulaszű
rés, ultracentrifúgálás, elektroforézis, kromatográfia stb.) 
fejlődésének és alkalmazásának eredményeként alakultak 
ki. A kis és nagy molekulatömegű bioaktív vegyületek 
analízisének néhány válogatott és jellem ző példája a 
bioanalitika elméleti jelentőségét és gyakorlati alkalmazá
sát mutatja.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 331 (2002)]

SUMMARY

T. Kremmer: Methods and Application of Bioanalysis
Bioanalysis representing an exceptionally complex and 

relatively new territory of analytical chemistry deals with 
the qualitative and quantitative analysis of a wide variety 
o f biologically active natural compounds. In spite o f the 
general principles applied in the analytical chemistry 
uncommon features of bioanalysis are primarily attributed 
to the particular variability and molecular heterogenity of 
analytes examined as well as to the progress and applica
tion o f various bioseparation methods (sample preparation, 
ultra-filtration, centrifugation, electrophoresis, chro
matography etc.). Theoretical importance and applicabili
ty of bioanalytical methods can be demonstrated in some 
selected examples of bioactive compounds with low and 
high molecular masses.
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A gyógyszerminőség analitikai rögzítésének elvi kérdései

PAÁL TAMÁS’

Bevezetés

A gyógyszerminőség -  elsősorban analitikai módszerekkel 
végzett -  rögzítését „gyógyszer-standardizálásnak” is ne
vezik. Ezt a kifejezést a jelen munka azért kerüli, mert a 
második tagot „szabványosításnak” szokták fordítani, ez 
pedig gyógyszerek esetében nem megfelelő.

Minőségügyi szempontból a termékek és szolgáltatá
sok két -  egymástól jó l megkülönböztethető, noha ponto
san el nem határolható -  területre oszthatók [1]. Az egyi
ken olyan termékek, szolgáltatások találhatók, amelyeket 
előzetesen szakmailag nem kell engedélyeztetni (ide nem 
értve általános -  például közegészségügyi vagy építésügyi 
engedélyeket). Gyártói (szolgáltatói) minőségtanúsítással 
forgalomba hozhatók (végezhetők), s a rájuk vonatkozó 
követelményeket szabványok rögzitik. Ez utóbbiakat non- 
profit testületek dolgozzák ki, alapvetően a „piac” szerep
lőinek a megegyezése alapján. A másik területet jogsza
bályok rögzítik. Itt sem új termék nem hozható 
forgalomba, sem szolgáltatás nem kezdhető el szakmai ha
tósági engedély nélkül (például új gyógyszer forgalomba 
hozatala vagy gyógyszertár létesítése).

M inőségbiztosítási szempontból elmondható még, 
hogy a szabványosított területre jellemző az önkéntes 
akkreditáció, szintén (nemzetközi) szabványokban rögzí
tett minőségbiztosítási szabályok (pl. az ISO 9000, illetve 
az EN 45000 sorozat) alapján, míg a szabályozott területre 
a jogszabály által kihirdetett „helyes gyakorlatok” (pl. a 
helyes gyógyszergyártási, laboratóriumi, klinikai gyakor
lat, nemzetközileg ismert röviditésük GMP, GLP, GCP) 
betartása kötelező és ez hatósági ellenőrzés tárgya.

A két terület között a gyakorlatban nincs éles határ, 
mert elfogadott gyakorlat, hogy egyes szabványokat jog
szabályok kötelezővé tesznek. Az azonban biztos, hogy a 
gyógyszerek és a velük kapcsolatos szaktevékenységek a 
szabályozott területeken helyezkednek el, s rájuk nem a 
szabványosítás vonatkozik.

A gyógyszerminőség „analitikai” rögzítése

Bármilyen tág értelemben is használjuk az „analitikai” je l
zőt (például ideértve a kémiai és fizikai-kémiai szerkezet- 
vizsgálatokat is), a minőség rögzíthető az analitikaitól elté
rő módszerekkel is. A gyártási eljárás, a technológia 
önmagában is alkalmas valamely minőség rögzítésére is. 
Noha analitikai eljárások nélkül ezt a minőséget jellemez
ni nem tudjuk, állandóságát feltételezhetjük.

* Semmelweis Egyetem, Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet,
Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport, Budapest

A gyártás rögzítésének és minőségbiztosításának szere
pe akkor a legnagyobb, ha az analitikai módszerekkel való 
rögzítés nem, vagy alig lehetséges (lásd később), de bizo
nyos mértékben minden esetben szükség van rá. Enélkül 
ugyanis az analitikai (minőség-ellenőrző vizsgálatokkal és 
minőségi követelményekkel dolgozó) minőség-rögzítés -  
legalábbis a napi munka során -  nem lenne lehetséges (pél
dául nem lehetne kijelölni a számításba vehető idegen 
szennyezések körét).

A gyógyszerminőség-rögzítés:,,alkalmazott analitika’’

Ez az állítás első pillanatban meglepő, hiszen az analitikát 
magát is „alkalmazott” tudományágnak tekintjük (pl. a fi
zikai-kémiához viszonyítva). A hasonlítás azonban mindig 
viszonylagos, szinte minden tudományággal kapcsolatban 
elmondható, hogy találunk nála „elméletibbet” és „inkább 
alkalmazottat” is.

„Analitikai” feladat adott mérési módszer kidolgozása, 
vagy mérés végrehajtása. A gyógyszerminőség-rögzítés 
feladata más: az ehhez szükséges és elégséges módszer- és 
követelmény-együttes meghatározása, miközben állandó
an figyelemmel kell kísérnünk a nem analitikai minőség
rögzítés lehetőségét és a gyógyszerrel kapcsolatos, nem el
sősorban minőségrögzítő vizsgálatok alakulását is. 
Az „analitikai” feladat tehát maga a mérés, vagy a „hogyan 
méijem” kérdésre adott válasz. A gyógyszerminőség-rög
zítés ezenkívül ezt megelőző és ezután következő kérdések 
megválaszolását is jelenti: „mit mérjek” és „milyen köve
telményt vállalhatok”?

Ami ez utóbbit illeti, a tipikus „szabványositott terüle
ten” a minőségi követelményt az „elfogadható áron gyárt
ható” minőség, illetve ennek várható ingadozása alakítja 
ki. (A minőségjavításának költsége ugyanis adott szint el
érése után nem lineárisan nő, mégoly kicsiny minőségjaví
táshoz is egyre növekvő gyártási költség járul). A gyógy
szerek esetében azonban a minőségi követelményeket 
ennél lényegesebben befolyásolja az emberi (állatgyógy
szer esetében a különböző állati) szervezet. Itt bizonyos 
minőségnél rosszabb -  a költségektől függetlenül -  nem 
gyártható, mert vagy nem lesz kellőképpen hatásos, vagy a 
szervezet nem tolerálja!

Minőség és megfelelőség

Szintén közhely a minőségügyben, hogy a „minőség” elvi 
kategória: azon tulajdonságok összessége, amik a terméket 
a kívánt célra alkalmassá teszik. Gyógyszer esetében ez -  
röviden -  azt jelenti, hogy (bizonyos valószinűséggel) adott 
kedvező biológiai hatást vált ki, amiért betegségek kezelé
sére alkalmas, s ennél jóval kisebb mértékben (bizonyos va
lószínűséggel) jelentkeznek nem kívánt (toxikus) hatásai.
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A gyógyszer „minősége” bizonyítható (a törzskönyve
zésüket megelőző állatkísérletes és embereken végzett kli
nikai vizsgálatok, az ezt összefoglaló dokumentáció), 
azonban a hétköznapi életben közvetlenül nem mérhető. 
(Lehetetlen az állatkísérletes és klinikai vizsgálatokat 
gyártási tételenként újra elvégezni!). A „minőséget” tehát 
„le kell fordítani” olyan vizsgálatokra, amelyek már gyár
tási tételenként is mérhetők, s olyan követelményekre, 
amelyek -  tudásunk mai szintjén -  meghatározzák a minő
séget. Ha az adott tétel a mérések szerint megfelel a köve
telményeknek, s a minőség-megfelelőség transzformáció 
helyes volt, akkor ebből a megfelelőségből a minőségre kö
vetkeztethetünk.

A gyógyszerminőség rögzítésének egyik legfontosabb 
-  a termék bevezetését, törzskönyvezését megelőző -  lépé
se az előzőekben említett „mit mérjek” és „mit vállalha
tok” kérdések megválaszolásával a minőség-megfelelőség 
transzformáció!

A gyógyszer „minősége” (filozófiai értelemben) hatá
sának és toxikus (mellék)hatásainak jellegére és mértékére 
vezethető vissza. A megfelelőség kialakítása során ezek
hez kell megkeresnünk a (napi munka során is) mérhető 
megfelelőségi jellemzőket.

Gyógyszerhatás

A kérdés: igaz-e, hogy a gyógyszer hatását a hatóanyag
tartalmával jellemezhetjük? Természetesen itt nem arról 
van szó, hogy különböző gyógyszeranyagok hatása is kü
lönböző, hanem arról, hogy például egy adott tabletta -  
amelynek adagolását orvos szabja meg, de ennek során a 
névleges hatóanyag-tartalmat veszi figyelembe -  által ki
váltott hatás nagysága kapcsolatba hozható-e a hatóanyag
tartalommal? Bizonyos élettani határok között az „igen” 
válasz triviálisnak tűnik. (Ha az orvos napi 200 mg ható
anyagot rendelne, de az ilyen hatóanyag-tartalmú tabletta 
éppen nem áll rendelkezésre, akkor két 100 mg-osat rendel 
helyette).

Megoldható tehát a gyógyszerhatás mértékének jellem 
zése a hatóanyag-tartalom mérésével? (A módszer részle
teivel, így szelektivitás, validáció, linearitás stb. e helyütt 
nem foglalkozunk). Egykomponensű szintetikus gyógy
szerek esetében igen. Ilyenkor hasonlóan egyszerűnek lát
szik a követelmény kérdése is. A „biológiai szórásból” ere
dően a ± 20% alatti eltéréseket általában nem érzékelnénk. 
(Ritka az olyan eset, hogy ugyanannak az embernek 100, 
majd pl. 85 mg-nyi hatóanyagot adva lényeges, értékelhe
tő gyógyszerhatásbeli különbséget tapasztaljunk!). Itt 
azonban két újabb szempontot is figyelembe kell venni. 
A ,,-tól -ig” limiteket a gyártási eljárásból eredő, megen
gedhető ingadozások miatt kell megadni, ez teljesen nem 
fedheti le a „biológiai szórásból” eredő bizonytalanságo
kat. Másrészt -  erkölcsi okból -  törekedni kell arra, hogy 
minden termék a névleges anyagtartalmat közelítve kerül
jön forgalomba. Ezért -  noha gyógyszerkészítmények ese
tében a ± 10% is megfelelő „hatástani” elfogadhatósági li
mit lenne -  gyakran 7,5%-ot vagy ± 5%-ot írnak elő, 
hatóanyagok esetében pedig csak ritkán többet, mint ± 2%.

Többkomponensű szintetikus hatóanyagú gyógyszerek 
esetében a válasz a hatóanyag-tartalom és a gyógyszerha
tás mértéke összefüggésének kérdésére még mindig 
„igen”, de ami az elfogadhatósági intervallumot illeti, a 
kérdés már nem mindig ilyen egyértelmű. (Például helyi 
érzéstelenítő-injekciókban gyakran szerepel adrenalin is, 
szerepe nem a hatás kialakítása, hanem -  az érzéstelenítő 
hatóanyag felszívódásának gátlása révén -  annak helyi 
fenntartása. Olyan „fölös” mennyiségben van jelen, h o g y - 
hacsak igen jelentős része, például fele [2] el nem bomlik 
-  biztosítja az elhúzódó hatást. A brit gyógyszerkönyv [3] 
ezért ilyen készítményekben az adrenalin hatóanyag-tar
talmára ± 20%-os követelményt ír elő).

A természetes eredetű gyógyszerek hatóanyag-tartalma 
esetében azonban a kérdésre adandó válasz már távolról 
sem ennyire egyszerű! Ezek többkomponensű elegyek, s a 
hatás hordozója általában nem egy anyag, hanem analó
gok, izomerek sokasága. A természetes A-vitamin egyrészt 
retinol-észterek keveréke, másrészt különböző izomereket 
tartalmaz [4]. Utóbbiak UV-aktivitása és biológiai hatása 
nem párhuzamos (idézi [5]). A transz-retinol referencia- 
anyaggal végzett spektrofotometriás módszerrel ezért a va
lódi biológiai hatásnál nagyobb „A-vitamin-egységet” 
mérhetünk. Elvben lenne arra lehetőség, hogy minden izo
mer mennyiségét külön-külön meghatározzuk, és az ered
ményt szorzófaktorral korrigáljuk, a napi gyakorlatban 
azonban ez kivitelezhetetlen. Ezért az analitikusnak tudo
másul kell vennie: a mérhető „megfelelőségi” adat csak 
nagyjából jellemzi majd a gyógyszer „minőségét”.

Növényi kivonatok esetében előfordul, hogy hosszú 
ideig egy bizonyos hatóanyagot tettek a hatásért felelőssé, 
majd kiderült, hogy ez több alkotóegyüttes hatásának ere
dője. Ilyen esetben sem mindig lehet a hatást egyértelmű
en analitikai méréssel jellemezni. Például az orbáncfű ha
tóanyagának sokáig a hipericint tekintették, ma már 
tudjuk, hogy a hiperforin és más alkotók is jelentősek [6]. 
A Berberis sp. baktériumellenes hatóanyaga ugyan a 
berberin, de önmagában hatástalan [7], mert a baktérium
sejtek „kipumpálják” magukból, a növény kivonatában 
azonban ezt gátló más, egyelőre ismeretlen anyag is van.

Vannak olyan esetek is, amikor a növényi kivonat hatá
sa igazolható, de nem ismert a hatóanyag. Ilyenkor elfoga
dott, hogy csak bizonyos „marker-anyagok” meghatározá
sával rögzítjük a kivonat minőségét [8], feltételezve, hogy 
ezen mérhető anyagok mennyisége bizonyos fokig korre
lál a valódi (ismeretlen) hatóanyagéval. Ilyen esetben igen 
nagy a szerepe a gyártással (ideértve a növény termesztése 
vagy gyűjtése körülményeinek a rögzítését is) való stan- 
dardizálásnak, utalunk itt az előzőekben mondottakra!

Toxikus hatás

A kérdés: igaz-e, hogy a gyógyszer (a hatóanyagénál na
gyobb, ahhoz hozzáadódó) toxikus hatását a szennyezett
ségének mértékével hozhatjuk kapcsolatba? (Figyelembe 
véve, hogy minden gyógyszer szennyezett, „teljesen tisz
ta” anyagokat ipari méretben nem lehet előállítani). Bizo
nyos szennyezések esetében ez a feltevés alapos. Ahhoz,

mkl338 2002. 57. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



hogy a minőség-megfelelőség transzformációt el tudjuk 
végezni, ismerni kell a várható szennyezéseket és ezek to- 
xicitását. (Jó példa arra, hogy a minőség rögzítésének ana
litikai feladata „az analitikán belül maradva” el sem végez
hetői). Természetesen az „összes szennyező” csak 
bizonyos határok mellett értelmezhető. Szintetikus ható
anyagok esetében ma már követelmény, hogy a 0,1% felet
ti szennyezéseket ne csak azonosítsák, de toxikológiailag 
is jellemezzék. Ez -  noha rengeteg munkába és pénzbe ke
rül -  megoldható a gyártási eredetű szennyezésekre (kiin
dulási anyagok, intermedierek). Természetes anyagokból 
készült gyógyszerek, például növényi kivonatok esetében 
azonban ez kivihetetlen, és a minőség rögzítésekor ugyan
az a bizonytalanság jelentkezik, mint a hatás előzőekben 
tárgyalt jellemzésekor. Ráadásul újabb szennyező forrás, 
hogy a hatóanyag bomlása során is keletkezhetnek toxikus 
anyagok [9].

A gyakorlatban használható minősítővizsgálatok 
jellemzői

Az előzőekben leírt „minőség-megfelelőség transzformá
ció” során gondolnunk kell arra is, hogy a választott mód
szernek és követelménynek nemcsak a törzskönyvezéshez 
szükséges értékelés, hanem utóbb a gyakorlat próbáját is ki 
kell állnia. Mind a gyártás, mind a forgalmazás és az azzal 
kapcsolatos ellenőrzések során ugyanis alkalmazni fogják.

Az utóbbira jellemző, hogy a vizsgálat idejének döntő 
szerepe van, hiszen a nagyüzemi gyártás során szinte „fu
tószalagszerűen” keletkeznek az újabb és újabb tételek, 
amelyek minőség-ellenőrzése és „felszabadítása” (a fogal
mat lásd [10] alatt) nem késhet, különben értelmetlenül fel
szaporodik a „karantén-státusban” tárolt [ 10] termék- 
mennyiség. Ezért gyakran önmagában „nem elegáns” 
analitikai megoldáshoz (például a határértéknek megfelelő 
szennyezés színreakciója és vizuális összehasonlítás kvan
titatív mérés helyett) kell folyamodnunk.

Az egymás utáni vizsgálatok nagy száma miatt környe
zetvédelmi szempontok is jelentkeznek, ezért bizonyos re
agensek (higany(II)-acetát, klórozott szénhidrogének) al
kalmazása nem kívánatos.

Miután a forgalmazás során a gyógyszer több helyen is 
ellenőrzésre kerülhet (a gyártó után a gyógyszer-nagyke
reskedők, a felügyelőhatóság), különös szerepe van a mód
szer reprodukálhatóságának is. Ennek egyik összetevője a 
méréshez szükséges referenciaanyag. Ha ennek általános 
beszerezhetősége nem biztosítható, a szennyezettség mér
tékének kifejezésekor más megoldást kell keresnünk (pél
dául a szennyezéseket a főkomponensben bemért kisebb 
mennyiségeivel összehasonlítva fejezzük ki). Az analitikai 
módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a módszer 
szórása -  illetve az ebből számolható konfidencia-interval
lum -  és az elfogadhatósági követelmény összefüggéseit is 
[ 11].

Hozzá kell tennünk, hogy a gyógyszerminősítő előira- 
tok alkalmazásának alakulása bizonyos „globalizációs” je 
leket mutat (olyan minőségi előírásokat vezetnek be, hogy 
a teljes vizsgálatot csak a legjobban felszerelt laboratóriu

mok tudják elvégezni, s ilyen a gyógyszer forgalmazásá
ban részt vevők nem mindegyikének áll rendelkezésére). 
Előfordul, hogy egyetlen hatóanyag minősítéséhez négy 
különböző nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás 
rendszerre (egyik tömegspektrometriás detektálással), va
lamint a hatóanyag és négy szennyezés gyógyszerkönyvi 
referenciaanyagára van szükség (lásd pl. a Paroxetini 
hydrochloricum hemihydricum cikkelytervezetét az Euró
pai gyógyszerkönyvben [12]). Kérdéses, hogy a jövőben 
fenntartható-e az a hazai követelmény, hogy a gyógyszer- 
tárba kerülő hatóanyagokat azonosítani kell, amikor az 
említett Európai gyógyszerkönyv erre a célra szinte kizá
rólag infravörös spektrofotometriás és intenzív kromatog
ráfiás eljárásokat használ. (Óhatatlanul felmerül az a kér
dés, hogy az adott problémakörben milyen szintig 
jelentkeznek valódi egészségügyi követelmények és hon
nan bizonyos lobbicsoportoknak a minőséget konkuren
ciaharcra felhasználó érdekérvényesítése, de ennek tárgya
lása meghaladja a jelen dolgozat kereteit).

A gyógyszerminőség rögzítésének kapcsolata 
más gyógyszervizsgálatokkal

Az új gyógyszer minőségének rögzítésével megbízott ana
litikustól azt várják el, hogy olyan módszereket és követel
ményeket adjon, amelyek beilleszthetők az engedélyezte
tési dokumentációba. Ehhez viszont annak többi részében 
írtakat is figyelembe kell vennie. Mutassuk be ezt a gyógy
szerhatóanyag (egyszerűbb) példáján.

A m ódszerek mellé minden esetben le kell tenni a 
validációjukat és az esetlegesen alkalmazni kívánt referen
ciaanyagokat. A szintézis alapos ismerete dönti el, hogy 
milyen szennyezésekre kell vizsgálni: köztitermékek, izo
merek, van-e jelentősége a szemcseméretnek, keletkezhet
nek-e polimorf módosulatok. (Utóbbi esetben feltehetően 
kioldódási vizsgálatokra is szükség van -  újabb validáció 
és referenciaanyagok!). A szennyezések és vállalható 
mennyiségük meghatározásához ismerni kell a bomlási 
(„stabilitási”) vizsgálatok eredményét, ehhez újabb elem
zőmódszerek kellenek, mert nem biztos, hogy az eredeti
leg kiválasztottak bomlás vizsgálatra is alkalmasak, viszont 
új eljárással más bomlásterméket is találhatunk. Közben -  
mint fentebb tárgyaltuk -  meg kell ismerni a főbb szennye
zők toxicitási adatait is, hiszen adott esetben ezek alapján 
dönthető el, hogy fel kell-e venni vizsgálatukat az előirat- 
ba (esetleg referenciaanyagot készíteni belőlük). A csoma
golóanyagokkal való kölcsönhatás egy része a bomlási, 
másik inkább kompatibilitási, tehát új kérdéseket vet fel. 
(Miután így fokozatosan közelítünk a végső minőségi elői- 
rathoz, azaz esetleg többször is „elölről kell kezdeni” a mi
nőség rögzítését, különös jelentősége van az alkalmazott 
vizsgálati stratégiának.) Eközben az élet nem áll meg, fi
gyelni kell a már gyártott tételek elemzési eredményeire, a 
tárolt tételekére, s különös tekintettel a toxikológiai, far
makológiái, netán klinikai vizsgálatok céljaira felhasznált 
tételekre: nincs-e ellentmondás ezek analízis-eredményei 
és a végső minőségi előirat között.

Gyógyszerkészítmények esetében mindez nem csupán
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megduplázódik, mert figyelni kell a szer kísérőirataiban 
szereplő minőségi kérdések részleteire, sok esetben (pl. 
porampullák) az oldás utáni, vagy pl. többadagos szerek 
esetén a felbontás utáni és a beadás körülményei között je 
lentkező [9, 13] bomlást és eltarthatóságot is vizsgálni kell 
stb. Törzskönyvi dokumentáció összeállitásakor még arra 
is ügyelni kell, hogy mindez hűen tükröződik-e az össze
foglaló, értékelő jelentésekben.

A gyógyszerminőség analitikai rögzítésének 
sajátosságai

Az e feladattal megbízott analitikusnak arra kell válaszolnia, 
hogy milyen vizsgálómódszereknek és követelményeknek 
való megfelelés esetén mondható ki egy gyógyszer gyártott 
tételéről, hogy hatása és relatív ártalmatlansága megfelel an
nak, amit engedélyezésekor a dokumentációban bemutattak. 
Ennek a feladatmegoldásnak olyan sajátosságai vannak 
(gyakorlati kérdések, mint például az elemzési idő, a refe
renciaanyag alkalmazásának korlátjai stb., valamint más 
típusú vizsgálatok eredményeinek állandó figyelembevéte
le), amelyek a gyógyszerminőség rögzítését megkülönbözte
tik az „analitikai kutatástól” s másutt nem, vagy másképp je 
lentkeznek. A feladatmegoldás csak bizonyos mértékig 
általánosítható, ezután a siker inkább az analitikus általános 
gyógyszervizsgálati tájékozottságától, mint szűkebb érte
lemben vett analitikai ismereteitől függ.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Paál Tamás: A gyógyszerm inó'ség an a litik a i rögzítésének  elvi 
k érd ései
Minőségszervezésük szempontjából a gyógyszerek az úgyneve
zett szabályozott területen helyezkednek el. Minőségük a gyártás 
és az analitikai minőség-ellenőrzés helyes arányával rögzíthető. 
Ennek alapja a gyógyszerek (filozófiai értelemben vett) minősé
gének helyes transzformációja analitikailag is mérhető tulajdon
ságokká. Bizonyos értelemben a terápiás hatás és a toxieitás kor
relációba hozható a hatóanyag-tartalommal és a szennyezések 
mennyiségével. Az alkalmazandó analitikai eljárások és elfogad
hatósági követelmények kialakításához gondosan kell elemezni 
gyakorlati és egymással összefüggő tulajdonságaikat, így az ana
lízisidőt, a reprodukálhatóságot (kitérve az alkalmazandó refe
renciaanyagok általános beszerezhetőségére is). A módszer pon
tosságának alkalmasságát mindig az egyedi elemzési értékek 
konfidenciaintervalluma és a javasolt elfogadhatósági tartomány 
összehasonlíthatósága alapján kell értékelni. A gyógyszerek mi
nőségi előirata sikeres kidolgozásához a gyógyszerre vonatkozó 
egyéb (így a gyártás, a toxikológiai kísérletek és klinikai vizsgá
latok során szerzett) adatok figyelembevétele is szükséges.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 337 (2002)]

SUMMARY

T. Paál: P rin c ip a l Issu es  R e la tin g  to  th e D efin itio n  o f  the  
P h arm a ceu tica l Q uality
From the point of view of the quality management, medicines are 
on the so called regulated field. Their quality can only be estab
lished by applying a correct mixture of standardisation by both 
production and analytical methods. Right transformation of their 
(philosophical) quality characteristics to a measurable specifica
tion is the essence of the art. To a certain extent, therapeutic 
action and toxic effects may be correlated with the content of the 
active ingredient and the impurities. Analytical methods and 
acceptance limits to be applied need a careful assessment of their 
practical, inter-related characteristics, e.g. analysis time and 
reproducibility (with special emphasis to the general availability 
of reference standards). Suitability of the method precision 
should always be assessed in connection with the comparability 
of the confidence interval of individual test results with the 
acceptance interval proposed. Quality of medicines can only be 
successfully developed when other data, available to the medi
cine (generated by production, toxicological tests and clinical tri
als) are taken into account.
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Hazai és nemzetközi irányzatok a radioanalitikában

SOLYMOSI JÓZSEF* 
VINCZE ÁRPÁD* 

KÁSA IMRE**

Bevezetés

A radioaktivitás felfedezésével a XIX. század végén elin
dult nukleáris tudomány a XX. század egyik legjelentő
sebb tudomány területévé fejlődött. A nukleáris reakciók, 
a maghasadás megismerése lehetővé tette az atomreakto
rok építését, atomfegyverek kifejlesztését, atomerőművek 
általi energiatermelést, mesterséges radioizotóp elemek 
előállításának szinte korlátlan lehetőségét. Ez tette lehető
vé a radioaktív izotópok felhasználását. A magreakciók, a 
radioizotópok fontos alkalmazást nyertek a tudomány és a 
gyakorlat számos területén így többek között az analitiká
ban, a szerkezetkutatásban, orvostudományban, gyógy
ászatban, iparban stb.

A radiokémiái analízis, vagy röviden radioanalitika fej
lődése együtt haladt a nukleáris tudomány fejlődésével, 
annak lényeges feltételévé vált és gyors fejlődésnek indult. 
Alkalmazása ma már kiterjedt számos tudományterületre 
(kémia, biokémia, élelmiszerkémia, agrokémia, geokémia, 
kémiai szerkezetkutatás, biológia, élettudományok, orvosi 
diagnosztika, környezetvédelem, régészet stb.).

A radioanalitika számos módszere fejlődött ki, a főbb 
technikák:

-  radiokémiái analízis
-  a -, P-, y-spektroszkópia
-  izotópjelzésen alapuló eljárások
-  aktivációs analízis (neutron aktivációs analízis)
-P IX E
-  Mössbauer spektroszkópia
-  Pozitron Annihilációs Spektroszkópia (PÁS)
-  Pozitron Emissziós Tomográfia (PÉT)
-  immunoassay, radioimmunoassay (RIA)
-  akcelerátor alkalmazásán alapuló technikák
-  szinkrotron sugárzás alkalmazásán alapuló technikák 

stb.

Nemzetközi irányzatok

A hidegháború megszűntével és a csernobili reaktorbaleset 
következtében a radioaktív izotópok alkalmazásában visz- 
szaesés következett be, így a radioanalitikai módszerek 
fejlesztésében és alkalmazásában is stagnálás vagy bizo
nyos visszaesés tapasztalható.

Ezt reprezentálja a Chemical Abstract (CA) által az 
adott analitikai területekről referált közlemények számá
nak évenkénti alakulása. Ennek alapján az utóbbi öt év 
alatt a radioanalitika különböző területén bekövetkezett 
helyzetről mutatunk be néhány ábrát. A radiokémiái analí
zis, a y-spektrometria, az aktivációs analízis, valamint a

* Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vegyi- és Környezetbiztonsági Tan
szék, Budapest

** Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, 
Budapest

PIXE területéről az utóbbi 5 évben a CA-ban referált köz
lemények számát mutatja az 1. ábra.

A radiokémiái analízis területén a csökkenési tendencia 
megállapítható. Ennek valószínű oka -  a már említetteken 
kívül -  időigényessége és nyílt izotópokkal való közvetlen 
kontamináció lehetősége. Ezért a módszert részben felvált
ják az előkezelést alig, vagy egyáltalán nem igénylő, köz
vetlen y-spektroszkópiás mérési eljárások.

A y-spektrometria esetében kisméretű növekedési ten
dencia állapítható meg. Ennek oka feltehetően az, hogy a 
y-detektálási módszert több radioanalitikai technikánál is 
széleskörűen alkalmazzák.

Az aktivációs analízis [neutron aktivációs analízis 
(NAA), a radiokémiái NAÁ (RNAA), az instrumentális 
NAA (INAA), a prom pt gamma aktivációs analízis 
(PGAA)] területén stagnálás állapítható meg. Az RNAA 
csökkenő alkalmazását kiegészíti a radiokémiái és egyéb 
minta-előkészítési eljárást nem, vagy alig igénylő eljárá
sok (pl. INAA, PGAA) számának növekedése. A PIXE 
esetében nem figyelhető meg egyértelmű tendencia, in
kább a stagnálás mondható jellemzőnek.

A nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek között jelen
tős helyet foglal el a Mössbauer-spektroszkópia. A referált 
közlemények számának évenkénti alakulását a 2. ábra 
szemlélteti, ahol feltüntettük a Pozitron Emissziós Tomog
ráfia (PET), a radioim m unoassay (RIA) és a radiofar- 
makonokkal foglalkozó referált közlemények számának 
[N] évenkénti alakulását is.

A Mössbauer-spektroszkópia területéről referált közle
mények számának évenkénti adatai kismértékű (plusz/mí- 
nusz) ingadozásokat mutatnak, inkább a stagnálás állapít
ható meg. A Pozitron Emissziós Tomográfia (PÉT) 
területén lassú növekedési tendencia állapítható meg a vi
szonylag nagyszámú közleményből.

A 3. ábra az immunoassay (IA) diagnosztikai eljárással 
és a radiofarmakonokkal kapcsolatos közlemények számá
nak évenkénti alakulását mutatja.

Az immunoanalitikai vizsgálatokban az antigént vagy 
antitestet jelölik oly módon, hogy a jelölés ne zavarja az 
immunreakciót, viszont igen érzékeny analitikai meghatá
rozást tegyen lehetővé az immunreakció folyamatában. 
Erre több jelölési lehetőség kínálkozik, igy többek között a 
radioizotópos jelölés (radioimmunoassay -  RIA), fluoresz
censjelölés (FIA), kemilumineszcens jelölés (LIA) és még 
számos más lehetőség. A 3. ábra alapján megállapítható, 
hogy az immunoassay területén az utóbbi három évben 
rendkívül megnövekedett (megkétszereződött) az egyéb
ként is igen nagyszámú közlemények száma. Ez a nagy 
fejlődés arra mutat, hogy a diagnosztikai eljárást széleskö
rűen egyre nagyobb mértékben alkalmazzák, és a kutató
munka következtében még több területre terjed ki ez az 
igen specifikus diagnosztikai eljárás.

Míg az IA fejlődése az utóbbi években meglehetősen 
nagymértékű volt, addig a RIA-val kapcsolatos közlemé
nyek (ld. 2. ábra) száma stagnál. A relatív csökkenés azon-
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1. ábra. A radiokémiái analízis, a y-spektrometria, az aktivációs 
analízis, valamint a PIXE területéről referált közlemények 

számának [N] évenkénti alakulása

SSMössbauer ■ PET URIA □  Radiofarmakonok

2.

2. ábra. A Mössbauer-spektroszkópia, a Pozitron Emissziós To
mográfia (PET), a radioimmunoassay (RIA) és a radiofar- 

makonokkal területéről referált közlemények számának [N] 
évenkénti alakulása

bán rendkívül nagy. Mig 1997-ben az IA-val kapcsolatos 
közlemények 10%-a foglalkozik RIA-val, addig ez 
2000-re 3,6%-ra, 2001-re pedig 3,25%-ra csökkent. Ehhez 
az is hozzájárul, hogy igyekeznek elkerülni az egyébként 
igen érzékeny meghatározást mutató radioaktív jelölést, 
mivel olyan más nem radioaktiv jelölési módok állnak ren
delkezésre (pl. fluoreszcencia, kemilumineszcencia stb.), 
amelyek érzékenysége vetekszik a radioizotóp detektálási 
érzékenységével.

Bár nem tartozik szorosan a radioanalitika tárgykörébe, 
de orvosi szempontból fontos területről a radiofar- 
makonokkal és a radioterápiával kapcsolatos közlemények 
számának alakulását is bemutatjuk a 2. és 3. ábrákon. 
A radiofarmakonok esetében az utóbbi három évben bizo
nyos csökkenési tendencia figyelhető meg, míg a radiote- 
rápia területén kismértékű, de határozott növekedési ten
dencia mutatkozik. Ebben valószínűleg az is szerepet 
játszik, hogy a rosszindulatú daganatok terápiájában a ra
dioaktív sugárzásnak kiemelkedő szerepe van, és ez idáig 
mással ilyen hatásfokkal nem helyettesíthető.

Továbbfejlesztett, illetve újabban kifejlesztett 
módszerek

A következőkben rövid összefoglalást adunk az utóbbi 
években fejlődésnek indult alábbi technikákról:

mkl

BS Radioterápia ■ Immunoassay

Év

3. ábra. Az immunoassay (IA) diagnosztikai eljárással és a 
radiofarmakonokkal kapcsolatos közlemények számának [N] 

évenkénti alakulása

•  sokelemes nyomjelzés (Multitracers) technika és al
kalmazásuk a kémiában és biokémiában

• akcelerátoron (részecske gyorsítón) alapuló analitikai 
módszerek

• radioaktív nehéz ionnyalábok (radioactive beams) 
technikai fejlesztése és szondaként történő alkalma
zása az atomok és atommagok vizsgálatában.

Sokelemes nyomjelzéses technika (multitracers)

Nehézion reakciókat használó sokelemes nyomjelzős 
(multitracer) technikát fejlesztettek ki egy japán kutatóin
tézetben (The Institute of Physical and Chemical Research 
-  RIKEN) számos más intézettel együttműködve, amely
ről először 1991-ben jelent meg publikáció [1]. A technika 
várhatóan széles körű alkalmazást nyerhet a kémiában és a 
biokémiában [1-5]. A módszer lényege a nehézionok által 
létrehozott target fregmentáció során keletkezett számos 
radionuklid felhasználása. Fémtargeteket (pl. Ag, Au.) 
sugároznak be 12C, 14N vagy 160  RIKEN Ring Cyclotron- 
ban 135 MeV/nukleon energiáig felgyorsított nehézionok
kal. Ezután a targetet savban feloldják, radiokémiái mód
szerekkel eltávolítják a target anyagát, végül a keletkezett 
nagyszámú radionuklidot tartalmazó hordozómentes olda
tot (multitracers) használják nyomjelzőként. Ha nehezebb 
elemek szükségesek, Au-target használata célszerű. Ebben 
az esetben keletkezett radionuklidok száma olyan nagy, 
hogy a y-csúcsok jelentősen átlapolnak. Ezért célszerű 
azok két vagy három csoportra történő szétválasztása 
(group tracers). Rendszerint a ritkaföldfém elemeket vá
lasztják el a többi elemtől, és azt külön használják fel. 
A módszer az utóbbi néhány évben alkalmazást nyert a 
kémiában (pl. metallofullerének kutatásában) [3-4], a kör
nyezetvédelemben és a biokémiában.

A növények a hasznos elemeken kívül káros elemeket 
(pl. radioelemeket, ha jelen vannak) is felvehetnek a talaj
ból. így azok a táplálékon keresztül bekerülnek az emberi 
szervezetbe. A radionuklidoknak a növények által történő 
felvétele az ún. átmeneti faktorral (transzfer faktor -  TF) 
jellem ezhető, amely a radioaktív anyag növénybeli és 
talajbani koncentrációinak aránya. Na, Mn, Co, Zn, Se, Rb, 
Sr, Zr, Te, Rh és Cs radionuklidokra vonatkozó abszorpci
ós koefficienseket vizsgálják multitracer technikával a 
komatsuma (Brassica rapa L.var. pervidis Bail) növény le
veleiben és gyökereiben a „multitracer” adagolását köve
tően különböző idő elteltével.
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A „multitracer” technika -  a radiokémiái elválasztás 
automatizálása, a számítógép vezérelt méréstechnika kifej
lesztése (amelyen a RIKEN Intézet munkatársai jelenleg 
dolgoznak) után -  várhatóan széles körű alkalmazást nyer 
a veszélyes nyomelemek szerepének tisztázásában az élő 
növényi és állati szervezetekben, továbbá hasznos infor
mációt szolgáltat az elemek különböző rendszerekben va
ló viselkedéséről.

Részecskegyorsítókon alapuló technikák az analitikában

Töltött részecske nyaláb használatával érzékeny elemana
lízis módszereket fejlesztettek ki [6]. Ezekre a technikákra 
rendszerint nincsenek hatással a külső elektronhéjon lévő 
elektronok, és kevés vagy egyáltalán semmi információt 
sem nyújtanak a kémiai kötésről. Fejlődésük a részecske- 
gyorsítók fejlődésével függ össze. Az 1930-as évek ré
szecskegyorsítói, Cockcroft és Walton feszültségsokszoro
zója [7], Van de Graaf elektrosztatikus készüléke [8] és 
Lawrance-Livingston ciklotronjai [9] tették lehetővé a 
technikák kifejlesztését. Megfelelő gyorsító megválasztá
sával és működési feltételeivel protonokat, deutronokat, a - 
részecskéket lehetett néhány MeV energiára felgyorsítani 
(1936). Az akcelerátorok további fejlesztésével, a frekven
cia modulált ciklotron és szinkrotron alkalmazásával lehet
ségessé vált a részecskéknek néhány száz MeV energiára 
történő felgyorsítása. Ezek a fejlesztések vezettek arra a 
felismerésre, hogy ezek a töltött részecskék felhasználha
tók kvalitatív és kvantitatív analitikai célokra.

Az akcelerátor analízis két részre osztható: (1) azonna
li és (2) késleltetett technikákra. Az analitikában általában 
az azonnali technikák dominálnak.

Könnyű elemek analízise ionnyalábbal

A részecskegyorsítók különösen a könnyű (1-10 rendszá
mú) elemek analízisére alkalmasak. Ezen elemek többsége 
széles körűen előfordul a természetben, az élőszervezetek
ben, a Napban, a csillagokban, üstökösökben és más boly
gók atmoszférájában. A könnyű elemek analízisére való 
igény széleskörű. A H, C, N és O a legtöbb mátrixban elő
fordul, legyenek azok biológiai, archeológiái, környezeti 
vagy metallurgiai minták. A könnyű elemek analízise általá
ban több szempontból is problematikus, a zavarókat nehéz 
egymástól elkülöniteni. A He és Ne nemesgázok, vegyülete- 
ket nem képeznek. Neutron aktivációs analitikai (NAA) 
technika nem alkalmazható a termikus neutronokra vonat
kozó alacsony (microbam) hatáskeresztmetszet miatt. 
A XRF sem alkalmazható, mivel röntgensugárzásuk rendkí
vül lágy.

Analitikai alkalmazások

Az akcelerátoron alapuló technikák fontosabb analitikai 
módszerei a következők:

• gamma-sugár analízis (Gamma-ray analysis)
• azonnali (prompt) részecske spektrometria (Prompt 

partiele speetrometry)
• azonnali (prompt) neutron spektrometria repülési idő 

által (Prompt neutron speetrometry by time of flight)
• kiegészítő részecskék koincidens mérése (Coincident 

Measurement o f Complementary Particles -  CMCP)
• visszaszóródási spektrometria (Backscattering spee

trometry)
• nukleáris rezonancia spektrometria (Nuclear reso- 

nance speetrometry)
• gyors neutronbesugárzás (Fást neutron irradiation)
• szekunderion töm egspektrom etria (Secundary Ion 

Mass Speetrometry — SIMS/)
• részecske indukált röntgensugár emisszió (Partiele 

Induced X-ray Emission -  PIXE/)
• PIXE indukált röntgenfluoreszcencia (PIXE induced 

X-ray fluorescence -  XSQR)
A felsorolt módszerek bemutatásától itt eltekintünk, az 

érdeklődő megtalálja azokat a hivatkozott irodalomban [6, 
10-16].

Radioaktív nyalábok: 
szonda atomok és atommagok részére

J.M. D ’Auria intenzív energiadús radioaktív nehézionnya
lábok (Radioactive Beams -  RB) technika fejlesztéséről 
közöl összefoglalót [17], bepillantást adva arról, hogy mi 
történik a nukleáris tudomány területén. Ezek a fejleszté
sek teljesen átértékelik a nukleáris kémiát és fizikát, hasz
nos szondát nyújtva olyan területekre, mint az asztrofizika 
és a kondenzált anyagok fizikája. Ezek az új nyalábok a 
nukleáris orvostudományban és a radiofarmakológiában is 
alkalmazhatóak. Sok esetben a nukleonok (atommagok) 
tanulmányozása még mindig olyan fontos, mint az a múlt 
században volt [18-22]. Az RB-technikával új módszer áll 
a kutatók rendelkezésére, hogy az atommag tulajdonsága
inak határait kutassák. Az ilyen kutatások pedig sok disz
ciplína új alkalmazásaihoz vezetnek. Az RB-szondákkal 
újfajta, régebben megvalósíthatatlan kísérletek hajthatók 
végre, mint pl. gyűrűk az atommagban, elemképződés az 
univerzumban, a magstabilitás határai, atommagok alakjai, 
alapvető szimmetriák, szondák az anyag tulajdonságainak 
tanulmányozására stb. A jövő technikai fejlesztések kö
zött, pl. target kémia, lézer ionforrások, ritka izotóp gyor
sítók (RIA) stb. szerepelnek.

Radiokémiái kutatások Magyarországon

A nukleáris kémiai kutatás magyarországi helyzetét és 
eredményeit 1994-ig részletesen összefoglalta Vértes Attila 
szerkesztésében egy szerzői csoport, mely közleményként 
a Magyar Kémiai Folyóiratban 1994-ben jelent meg [23]. 
A Kémiai tudományok az ezredfordulón témakör kereté
ben egy MTA kiadványban [24] Vértes Attila és Salma Im
re a nukleáris kémia nemzetközi és hazai irányait elemzik.

A nukleáris kémia és sugárvédelem területén elért ered
mények hazai bemutatására és megvitatására -  a nemzet
közi konferenciákon és publikációkon kívül -  két hazai fó
rum kínálkozik. Az egyik a „Sugárvédelmi Továbbképző 
Tanfolyam”, mely 1976-tól évenként a tavaszi időszakban 
kerül megrendezésre. A tanfolyam 24 éves múltját, jelenét 
és várható jövőjét Bujdosó Ernő taglalta a XXV. Sugárvé
delmi Továbbképző Tanfolyamon tartott előadásában [32]. 
A másik hazai lehetőség pedig az „Őszi Radiokémiái Na
pok” konferencia, amely az 1960-as évek közepétől, a 
Radioanalitikai Napok jogutódaként 1994-től évenként 
októberben különböző helyeken kerül megrendezésre 
[25-31]. A rendezők a MTA Radiokémiái Bizottsága és 
Munkabizottságai, valamint a Magyar Kémikusok Egye
sülete (MKE) Radioanalitikai Szakcsoportja. A tárgyalt
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7 konferencián összesen 245 tudományos előadás hangzott 
el. Az előadások több mint egyharmada a nukleáris kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos. A másik nagy terület a 
nukleáris analitika, míg a harmadik orvosbiológiai, diag
nosztikai terápiái radiomedicina tárgykörébe sorolható. 
Ez a tendencia megfelel a nemzetközi irányzatoknak.

A hazai nukleáris kutatás egyik legfontosabb bázisa a 
Budapesti Kutatóreaktor (BKR), amely 1959-től 1986-ig 
sikeresen és balesetmentesen működött. A 27 év alatt a re
aktor elhasználódott, ezért teljes rekonstrukcióra szorult, 
amely 1992-ben fejeződött be 10 MW-ra bővítve a reaktor 
teljesítményét, ami új típusú fűtőelemek használatával 20 
MW-ra növelhető. Az eszközfejlesztés gyakorlatilag
1999-re befejeződött. A fő fejlesztés a hideg (~14K) neut
ron forrás üzembe helyezése volt, amely például a PGAA 
érzékenységét kb. 33-szorosára növelte a termikus neutro
nokkal végzett mérésekhez képest. Megalakult a Budapest 
Neutron Centre (BNC), amely koordinálja a reaktor hasz
nálatával kapcsolatos (KFKI, AEKI, KK IKI, SZFKI) ku
tatást egy nemzetközi tudományos tanácsadó testület segít
ségével. így a BNC egyike a hat európai tám ogatott 
neutronforrás kutatási infrastruktúrának.

Ami a szakemberigényt illeti, kiemelést érdemel két 
szám, amely a radiokémiával közvetlenül kapcsolatos. 
A Paksi Atomerőműben évente mintegy 25-70 fő új belé
pővel lehet számolni a radioizotópos munkakörökben. 
A hazai gyógyszergyárakban évente 25-30 fővel kell 
számolni (főleg vegyész és kutató orvos), akik pályakez
dőkként radiológus munkakörbe lépnek. Utóbbi a jelzett 
vegyületek elterjedt alkalmazásáról tanúskodik a gyógy
szerkutatásban.

Jövőkép

Oláh György Nobel-dijas vegyészt idézzük: A Föld né
pessége néhány évtized múltán 10 Mrd lesz. Fogy a fosz- 
szilis tüzelőanyag, nő az üvegházhatás. Megoldás: a szén
dioxidot (atom)energiával szénhidrogénné (metanollá) 
alakítva újra felhasználható fűtőanyagot kapunk. Megol
dandó az atomerőművek biztonsága és a hulladék elhelye
zése. „... az emberiségnek szüksége van energiára, és a 
XXI. században -  akár szeretjük, akár nem, mai tudásunk 
szerint -  az atomenergiának döntő szerepe lesz. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kell még biztonságosabbá tenni az 
atomenergia termelését, nem jelenti azt, hogy nem kell 
megoldanunk a radioaktív melléktermékek tárolását és el
helyezését, de mindez megoldható probléma.” (Szénhid
rogének a 21. században. Fizikai Szemle 1999/12. szám, 
pp. 456-461).

Tehát a radioanalitika jövője biztosított, és talán nem 
túlzás azt mondani, hogy a jelenleginél is nagyobb szüksé
ge lesz rá a társadalomnak. Reméljük, hogy ez a támoga
tottság növekedésében is kifejezésre jut. Akkor pedig a to
vábbi új eredmények sem maradnak el.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Solymosi József -  Vincze Árpád -  Kása Imre: H azai és n em zet
közi irán yzatok  a ra d ioan a litik áb an
A radioanalitikai hazai és nemzetközi irányai elemzésre kerül
nek, különös tekintettel a radiokémiái analízis, a gamma-spekt
roszkópia, az aktivációs analízis, a PIXE, a Mössbauer-spekt- 
roszkópia, a PET, a RIA, a radiofarmakonok, radioterápia és 
immunoassay területekre. A Chemical Abstract adatbázisa alap
ján, az utóbbi öt évben tapasztalható tendenciák bemutatásra és 
elemzésre kerülnek. Ezzel összevetve a szerzők elemzik a 
radioanalitikai kutatás mai helyzetét és jövőbeni kilátásait.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 341 (2002)]

SUMMARY

J. Solymosi -  Á. Vincze - 1. Kása: N ation a l and In tern a tio n a l 
T rends o f  R ad ioa n a ly sis
International trends in the field of radioanalysis are briefly 
reviewed. The trends in the number of referenced publications 
(based on the Chemical Abstracts) are analysed for last five years. 
Specific fields, such as radiochemical analysis, gamma-spect
rometry, activation analysis, PIXE, Mössbauer-spectroscopy, 
PET, RIA, radiopharmaceutics, radiotherapy and immunoassay 
are highlighted. The domestic situation of these research fields in 
Hungary is also analysed and compared to the general trends.
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Hol tart a kemometria?

J e l e n  f e j l e m é n y e k ,  e l ő r e v e t í t h e t ő  i r á n y o k

HÉBERGER KÁROLY*

Bevezetés

A kemometria viszonylag új, dinamikusan fejlődő tudo
mányág. A viták, hogy mivel is foglalkozik a kemometria, 
mi a tárgya, vagy milyen módszereket használ, mára már 
nyugvópontra jutottak. Talán a legelfogadottabb definíció 
a Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems hon
lapján [1] olvasható. Eszerint a kemometria kémiai tudo
mányág, mely matematikai, statisztikai és formális logikai 
módszereket alkalmaz azért, hogy optimális eljárásokat és 
kísérleteket tervezzen, valamint a kémiai adatok elemzésé
vel a lehető legtöbb információt nyerje ki.

Összeállításunk néhány információforrásra támaszko
dik. Az Analytical Chemistry folyóirat kétévente kemo- 
metriai tárgyú összefoglaló cikket közöl, e sorozatból az 
utolsó az 1998-1999 közötti időszakot fedi le [2]. Az ennél 
frissebb eredményeket konferenciák alapján próbáljuk 
meg összefoglalni, melyek tudományos anyaga mostaná
ban jelent meg [3], illetve még előkészítés alatt van. 
Kemometria az analitikai kémiában címmel Antwerpen
ben [4], Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések a kör
nyezetvédelmi tudományokban címmel Burgaszban [5], 7. 
Skandináv kemometriai szimpózium címmel Koppenhá
gában [6] rendeztek konferenciát. Sajnos magyar résztve
vővel alig lehetett találkozni, többségükön az egyetlen ma
gyar résztvevő a szerző volt.

Az összefoglaló közlemény tanulságai

Az összefoglaló közlemény 120, főleg módszerfejlesztési 
tárgykörű cikket ismertet, összhangban a szerző kemomet
ria tárgyáról vallott felfogásával. Felhívja a figyelmet az 
ellentmondásra, hogy az új módszerek és ötletek száma 
csökkenőben van, pedig a kemometriai tárgyú cikkek, hi
vatkozások száma dinamikusan növekszik! Ez utóbbira 
magyarázat lehet a nagyszámú aktív kemométer (ke- 
mometrikus) megléte és aktív működése.

Az adatelemzés egyre komplexebb lesz: hiányzó érté
kek, korrelált hibák, nagyhatású pontok (high leverage) 
gyakran előfordulnak, hogy csak néhányat említsünk. 
A kemometrikusoknak úgy kell módosítaniuk a módsze
reiket, hogy ezeket a problémákat is kezelni tudják. Két
ségtelen, hogy sokan megváltoztatják, módosítják az ere
deti algoritmusokat. Igen ám, de a legtöbb kémikus nem

* Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet,
Budapest

érti az eredeti, többváltozós módszerek lényegét sem. Ha 
a tém aterület további növekedését, elterjedését szeret
nénk, ezt az ellentmondást meg kell oldani. A korábban 
szokásos metódus, hogy más tudományterületek módsze
reit egyszerűen, változtatás nélkül átvesszük, a továbbiak
ban nem járható. Szerencsére néhány kemometrikus már 
dolgozik ilyen és ehhez hasonló problémákon. Wentzell
[7] pl. olyan főkomponens-elemzésen alapuló eljárást dol
gozott ki, mely felhasználja a maximális valószínűség el
vét (maximum likelihood), hogy az adatmátrixban lévő 
változók korrelált mérési hibáinak hatását kompenzálja. 
Manne [8] olyan szinguláris értékfelbontást fejlesztett ki, 
mely hiányzó adatokat tud kiszámítani „zavaros” (messy) 
adatkészletek esetén. Paatero és Hopke [9] olyan PCA el
járást talált ki, mely az adatpontokat egyedileg súlyozza. 
Világos, hogy ezek a fejlemények a jó  irányba tett lépé
seknek tekintendők.

A kemometriában régebben is, és azóta is, a fejlődést az 
adatokban meglévő információ minél teljesebb kinyerésé
nek kényszere irányította. Ahogy a mérőberendezések szá
ma és kifinomultsága növekszik, úgy nő az adatok meny- 
nyisége is, és ez természetesen maga után vonja olyan 
adatfeldolgozási és kiértékelő technikák kifejlesztését, 
amelyek gyorsan és rutinszerűen képesek információt 
nyerni és feldolgozni nagy elemszámú adattömbökből. 
Ennek eredményeképpen a tudományterület súlypontja el
tolódik az indirekt megfigyelésekről az analitikai mérés tu
dományának irányába. Ahogy a mérőkészülékek számító- 
gépes vezérlése kialakult, új algoritmusokra volt szükség a 
készülék optimális működtetéséhez. Az átlapoló csúcsok 
felbontása, a készülékek kalibrációjának javítása és az 
anyagok lelőhely szerinti osztályozása mind-mind nagyon 
aktív kutatási terület a kemometrián belül. A nagy és 
komplex többváltozós adatkészletek rejtett összefüggései
nek feltárása mindig is a tématerület létjogosultságának a 
legfőbb bizonyítéka volt, és az is fog maradni.

Lavine összefoglalója [2] olyan területekre koncentrál, 
melyek divatosak, fontosak és alapvetők. Ezek egyrészt a 
hivatkozások száma alapján, másrészt abból a meggyőző
désből alakultak ki, hogy nagy hatással lesznek a 
kemometria és az analitikai kémia fejlődésére. Bár az új 
módszerekre helyezi a hangsúlyt, a nem szokványos al
kalmazásokat, no meg olyanokat is, amelyek fontosak a 
tématerület fejlődése szempontjából, szintén idézi. Mivel 
a kemometria egy alkalmazásorientált tudományág, az 
összefoglalót nem lehet új és izgalmas alkalmazások nél
kül összeállítani. Ennek részleteit az alábbiakban ismer
tetjük.
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Többváltozós görbefelbontás Többváltozós kalibrálás

A matematikai felbontás rendszerint sokkal rövidebb idő 
alatt végrehajtható, mint a fizikai vagy kémiai elválasztás. 
Tehát a keverékekre vonatkozó adatok felbontása gyor
sabb és sokkal pontosabb lehet, mint az alternatívája, a ké
miai szétválasztás. A keverékek alkotórészeire való bontá
sa általában olyan módszerekkel érhető el, melyek a 
főkomponens-elemzésen alapulnak. Az összefoglaló által 
lefedett időintervallumban néhány új, sokkomponensű 
rendszer felbontására alkalmas módszer jelent meg az iro
dalomban. Közös ezekben, hogy az absztrakt faktorok szá
mát főkomponens-elemzéssel kell megállapítani. 
Az absztrakt faktorok számának megállapítása nehéz és 
nem egyértelműen megoldható feladat. Átlapoló kroma
tográfiás csúcsok esetén hullámcsomag-transzformációval 
is megállapítható a kémiai komponensek száma. Olyan 
szituációk is kezelhetők, mint kis koncentrációjú kompo
nensek, spektrumok erős kollinearitása, nem állandó (hete- 
roszkedasztikus) zaj. Jó néhány statisztikai módszert 
integráltak a NIPALS algoritmusba azért, hogy a kompo
nensek számát automatikusan meg lehessen állapítani. 
Többféle algoritmust fejlesztettek ki, illetve módosítottak. 
A pozitív mátrix faktorizálás individuális adatpontsúlyo
zást, a nagy hatású pontokat és a heteroszkedaszticitást is 
kezelni tudja. A kifejlődő célfaktorelemzés (window target 
testing factor analysis) egy komponens jelenlétét megerő
sítheti vagy kizárhatja erősen átlapoló kromatogramok 
esetén. Az algoritmus megkísérli meghatározni, hogy a 
„cél” (az analizálandó anyag spektruma) a válasz altérben 
található-e az adott „időablakban”. Az ablak időben mozog 
a kromatogramban. így relatív minőségbecslésre is alkal
mas.

Az önmodellező görbefelbontás (self-modelling curve 
resolution): 4 vagy több kémiai komponens esetén a mód
szer neve SAFER. Bizonyos természetes korlátok beveze
tésével lehetségessé válik a sajátvektorok terének ésszerű 
szűkítése addig, amíg azok tartalmazzák a megoldást. To
vábbi, problémafüggő megszigorítások is szükségesek. Ha 
az egyik komponens helyét (spektrumban) sikerül megha
tározni, akkor a többi komponens helyének meghatározá
sára korlátozódik a módszer.

Kétutas adatokra „büntető” függvényt (penalty fünc- 
tion) definiáltak zajos adatok simítására, és így javítani le
hetett a jelbeli mérést és átlapoló csúcsok felbontását.

Azt is kimutatták, hogy a kifejlődő faktorelemzés és az 
ortogonális vetítés (projekció) egymással ekvivalens mód
szerek, azaz valószínűleg sok különböző nevű csúcsfel
bontó algoritmus közelebbi kapcsolatban van egymással, 
mint azt eredetileg gondoltuk, feltételeztük.

A sokféle alkalmazást most nem emeljük ki, csak meg
említjük az abszorpciós spektrumok elemzését, proteinek 
közbenső struktúráinak detektálását, proton egyensúly és 
FTIR spektrumokkal követett kémiai reakciók tanulmá
nyozását. Kiemelhetőek az elektroanalitikai alkalmazások 
is (ciklikus voltammetria, exponenciális görbék, Rámán 
spektrumok felbontása stb.).

Valamilyen mérhető tulajdonság és a koncentráció közötti 
kapcsolat megállapítása, pl. sokkomponensű rendszerek 
N1R spektruma vagy komplex biológiai minták gázkroma
tográfiás profilja segítségével elvégezhető.

Még mindig a kemometria leggyorsabban növekvő 
részterülete, különösen PLS alkalm azásával, amit a 
nagyszám ú tudom ányos cikk m egjelenése bizonyít
1998-1999-ben. Ténylegesen a parciális legkisebb négy
zetek módszere (elterjedt rövidítése: PLS) vált a többválto
zós kalibrálás standard módszerévé. Ennek okai: a köny- 
nyed alkalmazhatóság (implementálás), a szoftvereknek 
könnyű elérhetősége és az, hogy jó  minőségű kalibrálási 
modelleket szolgáltat. A rejtett változókat a PLS során a 
kalibrációs modellel összhangban fejlesztjük, számoljuk 
ki, minden egyes új rejtett változó az eredeti, mért változók 
lineáris kombinációja, melyeket megforgatunk azért, hogy 
a függő változóval való legnagyobb korrelációját biztosít
suk. Az interferáló jellel történő zavarás rendszerint kevés
sé probléma a PLS-nél, mert a PLS egyaránt használja a 
függő és független változókat a rejtett változók iteratív 
meghatározásához.

Új, robosztus és hatékonyabb PLS algoritmust publi
káltak. Az x  és y  törfibökben meglévő nem linearitást úgy 
kezelik, hogy bizonyos abszorbancia határérték alatt lineá
ris, felette nem lineáris függést feltételeznek, ahol az 
abszorbanciák négyzetét is bevonják a változók közé. Nem 
lineáris modellek és zajos spektrumok esetén a PLS és a 
mesterséges neuronhálók kombinációja lehet a legjobb 
megoldás. A direkt ortogonalizálás megjavíthatja a PLS 
teljesítőképességét, és előnyösebb mint a multiplikatív zaj
korrekció vagy a második deriváltak használata. Megmu
tatták, hogy a súlyozás csökkenti az előrejelzés hibáját. 
Olyan statisztikai teszteket dolgoztak ki, melyek kimutat
ják a kalibrációs modelltől való eltéréseket (outlierek és 
inlierek megkülönböztetése). Szóró adatokhoz történő Ga- 
uss-eloszlású hibák adása néha javítja az előrejelzés hibá
ját. Előfordulhat, hogy a PLS tényezők (loadingok) hibás 
interpretációhoz vezetnek. Faber [10] a szisztematikus és 
véletlen variancia közötti választás optimumával foglalko
zott és kimutatta, hogy a PLS nem vezet szükségképpen 
torzított becsléshez.

A változókiválasztás a kemometria fontos problémája 
lesz a jövőben is: Forina [11] a használhatatlan változók 
eliminálására iteratív PLS módszert fejlesztett ki, de a nem 
azonos variancia (heteroszkedaszticitás) a változószelektá
lás hatékonyságát nagyban csökkenti.

Biológiai és ipari elemzésekben a PLS gyorsan nélkü
lözhetetlenné válik. Megemlítendő még a közeli infravö
rös (NIR) spektroszkópia és PLS együttes és rutinszerű 
használata. Kalivas a ciklikus altérregressziót vizsgálta
[12], ami összekapcsolja a PLS-t, a főkomponens-regresz- 
szió (PCR) és a szokványos legkisebb négyzetek módsze
rét (OLS). Megmutatta, hogy a PCR és PLS gyakorlatilag 
azonos eredményeket szolgáltat, némi PLS túlillesztést le
számítva. Ez némileg ellentétben van több korábbi vizsgá
lat eredményével.
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Mintázatfelismerés

A mintázatfelismerés célja az osztályozás. Csak néhány 
fontosabb területe: forrásazonosítás, autentikusságvizsgá- 
latok, betegség meglétének és hiányának detektálása, élel- 
miszerminőség-vizsgálat stb. Rendszerint főkomponens- 
elemzést használnak, de újabban nagyon terjed a 
mesterséges ideghálók alkalmazása is. Robusztus lineáris 
diszkriminancia-elemzést is kifejlesztettek. A genetikus 
algoritmus (GA) is jól alkalmazható tulajdonságválogatás
ra, azokat a tulajdonságokat, változókat keressük ki segít
ségével, amelyek legjobban használhatók az egyes osztá
lyok megkülönböztetésére. Neuronhálóval ötvözve a GA 
technikát, betanítható nehezen osztályozható objektumok 
klasszifikálására. Az életlen (fuzzy) csoportosítás is elter
jedőben van. A mintázatfelismerés a vizsgált időszak alatt 
a második legszámosabb kemometriai terület, ha a Chemi
cal Abstract keresés találatait tekintjük. A sok újszerű al
kalmazás közül csak szerves vegyületek piezoelektromos 
jelek alapján történő életlen csoportosítását említjük: Bar
kó et al. [13].

Szerkezet-sajátság összefüggések

Azokat a többváltozós modellépítéseket, beleértve a nem 
lineárist is, melyek a szerkezetet valamilyen fizikai vagy 
kémiai tulajdonsággal társítják, ebben a fejezetben taglal
ja. A kémiai szerkezetet rendszerint leíró változókkal, 
deszkriptorokkal modellezik, és aztán lágy modellezési el
járásokkal (soft modelling) állapítanak meg kapcsolatot a 
szerkezet és sajátság között. Idetartoznak a spektrumból 
szerkezet megállapítása és ennek a forditottja is.

Leggyakrabban a mesterséges ideghálókat használják 
ilyen célokra, de gyakori a többszörös lineáris regresszió 
is. Lavine összefoglaló műve kiemeli a legkülönbözőbb 
modell- vegyületcsaládokon a Wold, Gasteiger, Jurs, és 
Meusinger által végzett elemzéseket.

Többutas elemzések (multiway analysis)

Nagyon sokféle kémiai probléma esetén van dolgunk há
romutas adatokkal. Pl. egy HPLC-DAD készülék olyan 
adatokat szolgáltat, melynek egyik rétege egy spektrum, a 
másik rétege a kromatogram, a harmadik pedig a kalibrá
ciós koncentrációsorokhoz, az ismétlésekhez rendelhető. 
Különböző algoritmusok ismeretesek hasonló problémák 
megoldására. Ezek rendszerint kihajtogatást (unfolding) 
végeznek, azaz a háromutas adatkészletet kétutassá transz
formálják. Bro, McGregor, Henrion, Smilde, Hopke emel
hető ki a szerzők közül, mivel új eljárásokat vezettek be, 
régi algoritmusok módosításait publikálták. A többutas 
elemzések talán a legdinamikusabban fejlődő területe a 
kemometriának, ahol tág tér nyílik az új módszerek kifej
lesztésére és a régiek módosítására.

A konferenciák tanulságai

A burgaszi QSAR 2000 konferencián, a hagyományoknak 
megfelelően, külön szekciót alakítottak az új számítási

módszerek ismertetésére. Szakértők elemzik, hogy milyen 
módszerek terjedtek el, és melyiket, mikor érdemes hasz
nálni. Hasonlósági elemzések, a szerkezet kódolása a leg
fontosabbak. Kiemelték a parciális sorbarendezést (parcial 
order ranking) és a pár-korrelációs módszert [14], mint 
ígéretes technikákat.

Elemezve a konferenciák anyagait és összehasonlítva 
Lavine összefoglaló cikkével, érdekes átfedésekre és el
lentmondásokra figyelhetünk fel. Ha nagyon leegyszerű
sítjük, kétféle megközelítés létezik: a módszerfejlesztés 
fontosságát hangsúlyozóké, és azoké, akik a kémiai prob
lémák megoldását tartják a hajtóerőnek. Az egyszerűség 
kedvéért nevezzük az előbbieket „analitikus”-nak (legjel
legzetesebb képviselőik B. K. Lavine és D. L. Massart, aki 
a Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems fő
szerkesztőjeként véleményének a kiadói politikában is ér
vényt szerez), az utóbbit pedig „skandináv” megközelítés
nek (legfőbb képviselője S. Wold, és talán inkább a Journal 
o f Chemometrics kiadói politikájára jellemző). Az „anali
tikusok” a módszerek kémiai célú módosítását tartják cél
nak, míg a „skandinávok” a kemometria fejlődésében a ké
miai problémák megoldását tartják stratégiának, ennek 
megfelelően az ipari alkalmazásokat erőltetik.

Az elmondottakat talán legjobban az 1. ábra szemlélte
ti. Bár az ilyen formális összevetés mindig torzíthat, az 
egyes témakörökbe történő besorolás önkényes, a tenden
ciák, a kiemelkedő vagy alig művelt módszerek azért jól 
látszanak.

Ha az ábrát a részletesen ismertetett összefoglaló köz
leménnyel vetjük össze, azt láthatjuk, hogy a konferenciák 
anyagában és ennek megfelelően a közeljövőben megjele
nő publikációkban az alkalmazások dominálnak. Érdekes, 
hogy az új algoritmusok fejlesztése az analitikai konferen
cián sem számottevő. Az ipari alkalmazások inkább Skan
dináviára, a spektroszkópiaiak inkább az analitikusokra 
jellemzők.

A skandinávok nagyobb hangsúlyt fektetnek a PLS-re, 
a folyamatszabályozásra, a QSAR-re és a többutas elemzé
sekre, míg az analitikusok a spektroszkópiai alkalmazáso
kat, az osztályozást, görbefelbontást, az ideghálók alkal
mazását és a kísérlettervezést preferálják.

Úgy tűnik, még egy évtizede is népszerű, divatos mód
szerek kihalóban vannak, legalábbis kevesen foglalkoznak 
fuzzy regresszióval, szakértői rendszerekkel stb. e konfe
renciák tanulsága szerint.

Az ábráról a közeljövő trendvonalai is leolvashatók: a 
PLS és a PCA megmarad a legtöbbet használt módszernek. 
A többutas elemzések, spektroszkópiai, környezetvédelmi 
és QSAR alkalmazások gyümölcsöző témaválasztásnak 
tűnnek. Ehhez csak az összefoglaló cikk legfőbb tanulsá
gát tehetjük hozzá: új algoritmusok fejlesztése, meglévő 
módszerek módosítása és kémiai problémáknak megfelelő 
átalakítása fontos stratégiai cél lesz a jövőben is.

Köszönetnyilvánítás

Ezen összefoglaló elkészítését az OTKA támogatása 
(T 029748) tette lehetővé.
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1. ábra. A kemometria főbb tématerületei
Jelölések:

SSC7: 7. Skandináv kemometriai szimpózium, Koppenhága [6]. 
CAC2000: Kemometria az analitikai kémiában, Antwerpen, [4]. 
PLS: parciális legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása; 
folyamatszab.: folyamatszabályozással, minőségbiztosítással 
összefüggő ipari alkalmazások; PCA: főkomponens-elemzés; 
Spektr.: spektroszkópiai adatfeldolgozás; QSAR: kvantitatív 

szerkezethatás (sajátság) összefüggés; többutas: többutas elem
zés; kömyezetv.: környezetvédelmi adatkiértékelés; új algor.: új 

algoritmusok kifejlesztése; képelemz.: képelemzés (image 
analysis); általános: a kemometriával, ill. annak jövőjével fog
lakozó előadás; többváltoz.: máshova nem besorolható többvál
tozós elemzés; OSC: ortogonális jelkorrekció; adatbány.: adat

bányászat (data mining); PCR: főkomponens-regresszió; 
gyógyszer.: gyógyszeripari alkalmazás; MLR: többszörös lineá
ris regresszió; osztályoz.: osztályozás; görbefelb.: görbefelbon
tás (curve resolution); ANN: mesterséges ideghálókkal kapcso

latos; MC: Monte-Carlo szimuláció; robusztus: robusztus 
módszerek alkalmazása; életlen: életlen (füzzy) elven alapuló 

módszerek; szakértői rsz.: szakértői rendszerek.
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A kromatográfia helyzete és fejlődési irányai

BÁTHORI MÁRIA*

Bevezetés

Az új évezred a kromatográfia és hasonló elválasztási 
módszerek további jelentős fejlődését hozta, és egyben ha
talmas potenciált tárt fel, amely elméleti, műszeres és gya
korlati vonatkozásban továbbra is a kromatográfia előtt áll. 
Jelen közlemény részletezi, hogyan áll, fejlődött, doku- 
mentálódott a folyadékkromatográfia és az elektroforézis 
2001-ben.

Amíg az előző évben az álló fázisok előállitása és vizs
gálata képezte az alapvető érdeklődés középpontját, 
2001-ben a gyógyszer- és élettudományok jelentették a fő 
irányt [1]. A kutatás homlokterében állt az új gyógyszerek 
felfedezése, gyógyszerek szövetekből, testfolyadékból tör
ténő kimutatása, a kombinatorikus kémia, pontosabban 
ezen témakörök HPLC vizsgálata. Megújuló érdeklődés 
kísérte a proteomvizsgálatot és az enantiomerek elválasz
tását is.

Az elválasztási módszereket illetően a HPLC után szo
rosan következtek a kapcsolt technikák, azaz a LC-MS, 
CE-MS, CEC-MS. Előtérbe kerültek a minta-előkészités 
problémái, valamint a legkülönfélébb miniatürizált mód
szerek.

Proteomkutatás

Amíg a 2000. év inkább a genom vizsgálatához kapcsoló
dott, 2001-ben a sztár a proteom volt [2].

A proteomvizsgálatnál multidimenzionális kromatog
ráfiás módszereket dolgoztak ki a komplex protein keve
rék frakcionálására, egyszerűsítésére, a komponensek 
számának csökkentésére, mielőtt spektroszkópiás módsze
rekkel jellemzik azokat, ami a csúcskapacitás jelentős nö
vekedését eredményezi. Ezeknél a többdimenziós elvá
lasztásoknál a következő módszereket használták [3]:

-  térben gátolt kromatográfiás mátrixokat alkalmazó 
módszerek,

-  ioncserés HPLC,
-  fordított fázisú HPLC,
-  fém affinitási kromatográfia,
-  ezekkel egységben levő minta-előkészítés,
-  tömegspecifikus detektálás,
-  kapilláris elektroforézis,
-  kapilláris elektrokromatográfia (CEC) és ezek kom

binálása és
-  chiprendszerek használata.
A multidimenzionális kromatográfiával fokozott sze

lektivitást, érzékenységet, elválasztási hatékonyságot, és

* Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai Intézet, Szeged

teljesítményt értek el és magas fokú automatizálást hasz
náltak. Tehát a proteomvizsgálat lényege is maga után von
ta a multidimenzionális kromatográfia fejlődését.

A chiptechnika

A proteom témához kapcsolódóan számos munka mutatta 
be a miniatürizálás és a chipmódszer hasznosságát [4-7].

A mikrochipek egyre határozottabban foglalják el köz
ponti helyüket az elválasztástechnikában. A chip funkcio
nális egységei, csatornái mikrométer-dimenziósak. A kap
csolt részek, szivattyúk, folyadékirányító szelepek, 
detektorok a mikroanalitikai ipar termékei. Az eluens, a 
minta, a reagens bevezetésére szolgáló csatorna, az elvá
lasztást végző kompartmentek, azaz a kromatográfiás vagy 
elektroforetikus elválasztó egységek szilikon, kvarc vagy 
műanyag alapanyagból készült blokkon vannak elhelyezve, 
amely néhány négyzetcentiméteres. Méretét sokszor levél
bélyeghez hasonlítják. A csatornák kialakításánál tömeg- 
gyártásra törekednek. A műanyag blokk esetén bepréselik a 
csatornák profilját a műanyagba. Kvarcblokk esetén a felü
letet teljesen bevonják 24 karátos arannyal, s lézerrel kivág
ják a kialakítani kívánt profilt, melynek a kvarcba való be- 
maratása hidrogén-fluoriddal történik.

Az analízisekhez szükséges időtartamok néhány perce
sek, az injektálás néhány nanoliter.

A chipek használata különösen ígéretes azokon a terü
leteken, ahol az analízis eredményeként igen/nem válasz- 
szal kell szolgálni, mint például DNS bázissorrendjének 
megállapításánál. A 2001-es évben a mikrochipeken vég
zett elválasztásokról számos előadás hangzott el, és sok 
közlemény jelent meg. Ezek a technikai részleteket mel
lőzve is érzékeltetik a módszer nagyszerűségét, olcsóságát, 
reprodukálhatóságát.

Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
A fejlődés irányvonala

A proteom területén és a gyógyszerkutatásban is a legal- 
kalmazottabb eljárás a HPLC [8]. Bár a módszert érett 
technikának mondhatjuk, fejlesztése továbbra is a kutatás 
homlokterében áll. A jelenlegi trendek a HPLC kolonnák 
hosszának csökkentése, vagy a belső átmérő csökkentése 
irányába mutatnak.

Modem világunkban az analizálandó minták száma ro
hamosan nő. A gyógyszerkutatásban használt kombinato
rikus kémia kiterjedt számú mintát hoz, ami megkívánja az 
analízis idejének drasztikus csökkentését úgy, hogy az el
választás ne romoljon.

Az analízis idejének csökkenését egyrészt a kolonna 
hosszának csökkentésével, másrészt az átfolyási sebesség
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1. táblázatnövelésével lehet elérni. A kolonnahossz csökkentésének 
együtt kell járnia a kolonnatöltet részecskeméretének 
csökkenésével, hogy a hatékonyság ne romoljon.

A HPLC-nél az elválasztások döntő részét eddig a 
250x4,6 mm-es kolonnával végezték, amely 5 mm-es szfé
rikus részecskékkel van töltve. Ezekkel 1 ml/perc, illetve 
0,8-2,5 ml/perc áramlási sebességgel egyszerűen lehet dol
gozni. De egyre inkább elterjed a rövidebb kolonna 
(150x4,6 mm) 3 mm-es részecsketöltettel, amellyel közel 
azonos tányérszámot lehet elérni, azonos nyomáseséssel. 
A van Deemter-görbe a 3 mm szemcseméretű kolonnánál 
lapos, ami azt jelenti, hogy nagy átfolyási sebességgel (2-3 
ml/perc) lehet vele dolgozni. Ez a rövidebb hosszal együtt 
erőteljesen lerövidíti az analízis idejét.

A szemcseméret csökkentése és az átfolyási sebesség 
növelése csak egy bizonyos határig fokozható. Ezek a té
nyezők bár rövidítik az analízisek idejét, de nyomásesés- 
növekedéshez vezetnek. Mégis a rövid kolonna (30 mm) 
nagy átfolyási sebességgel (3-4 ml/perc) napjainkban ked
velt és gyakran alkalmazott a nagy teljesítményű szűrő- 
vizsgálatoknál, még akkor is, ha nem történik teljes csúcs
felbontás. Ilyenkor a tömegspektrométer a szelektív 
detektor szerepét tölti be, képes a specifikus detektálásra, 
virtuális elválasztást végez. Az analízis ideje pedig drasz
tikusan (0,5 perc) lecsökken.

A kolonnaátmérő csökkentése, további miniatürizálás 
vezetett a kapilláris HPLC-hez. Ezt a technikát azzal a cél
lal fejlesztették ki, hogy az Eddy-diffúzió kialakulását 
megakadályozzák, és kis mintamennyiség is analizálható 
legyen (pl. peptid térképezés). Az előnyök mellett a mód
szer hátránya a kis áramlási sebesség. A kapilláris oszlo
pok kisebb térfogatúak, mint az azonos hosszúságú kon
vencionális oszlopok. Ezért azonos lineáris sebességnél a 
mozgó fázis térfogati sebessége többszörösen kisebb a ka
pilláris oszlopoknál, mint a konvencionális oszlopoknál. 
Ez a csökkenés az oszlop átmérő hányadosának a négyze
tével arányos. Tehát a térfogati áramlás drámaian csökken, 
ugyanakkor megnő a koncentráció, ezzel együtt a koncent
rációra érzékeny detektoroknál lényegesen megnő az érzé
kenység, a detektált csúcsmagasság.

A kapilláris átmérője üvegkapilláris esetén 0,18-0,3 
mm, acélcső esetén 1 mm-es, az átfolyási sebesség 50 ml, 
4 ml, 2 ml lehet. Az oszlop hossza 50 cm-30 cm -10 cm.

Ezeken kívül a HPLC-nél a kapcsolt technikák előretö
rése is jellemzi az elmúlt időszakot [9].

Új HPLC állófázisok

A Pittsburgh Konferencia (PittCon) statisztikája alapján 
évenként mintegy 100 új HPLC állófázist szabadalmaztat
nak. Számos új állófázisról számoltak be 2001-ben is [1]. 
Néhány új állófázist mutat be a 7. táblázat.

Monolitikus töltetek

Az analízisek idejének csökkentésére anélkül, hogy az el
választás hatékonysága ne romoljon, kifejlesztették a 
monolitikus tölteteket [10-11]. Ezek a töltetek a kromatog- 
ráfía új fejezetét nyitják meg. A töltetek kettős porózus

Új HPLC állófázisok

Jellemzők Állófázis típusok

Micella mimikáló állófázisok Polielektrolitok
Speciális szelektivitással bíró állófázisok a 
fluortartalmú vegyületekhez

Perfluorozott
állófázisok

Hőmérséklet változtatásra szelektivitást vál
toztató állófázisok

Poli(-N-izopropil-
akrilamid)

200 nm pórusméretű állófázisok 600 kDa 
feletti molekulákhoz

200 nm pórus
méretű állófázis

Hidrofób és inklúziós hatást egyaránt kifejtő 
állófázisok

Kalixarének

struktúrával rendelkeznek. A töltet nagy pórusai összefüg
gő hálós átjárhatóságot biztosítanak a mozgó fázis részére. 
Ezek az átmenő pórusok. A kromatográfiás adszorbció- 
deszorbcióhoz a nagy felületet a mezopórusok biztosítják.

A monolitikus töltetek lehetnek szerves polimerek és 
szilika alapúak. Az első monolitikus töltet szerves polimer 
volt. A szerves polimer anyagok HPLC-nél való alkal
mazása néhány hátránnyal jár. Általános hátrányuk, mint 
az a polimer állófázisokra jellemző, hogy hatékonyságuk 
alacsonyabb, mint a szilika fázisú tölteteké, és szerves ol
dószerben duzzadnak, zsugorodnak, mint a legtöbb poli
mer. Ezen hátrányok miatt jobb az anorganikus monolitok 
használata, mint a szerves polimereké.

Az állófázissal szemben támasztott követelményeknek 
a monolitikus szilika messzemenően megfelel. Általáno
san használható, hosszú ideig stabil. A szilika monolitikus 
töltetet Chromolit™  néven hozza forgalomba a gyártó 
cég. Gyártásánál szilikagél polimer képződik, amely öre
gedésével nagyon porózus, kettős pórusszerkezetűvé ala
kul. A makropórusok 2 mm-sek, a mezopórusok 13 nm- 
sek. A mezopórusok által létrehozott aktív felület 300 
m2/g. A monolit mátrix teljes porozitása nagyobb, mint 
80%, a részecskékkel töltött oszlopé 65%. Az átfolyó pó
rusok mérete, a teljes porozitás és a szilikaváz vastagsága 
optimalizálva van. A monolitikus szilika oszlopok porozi
tásúk miatt lehetőséget nyújtanak nagy sebességű elválasz
tásra kis nyomásesés mellett. Ha az átfolyási sebesség 9 
ml/perc, a kolonnában a nyomás 154 bar, az analízis ideje 
igen rövid (1 perc). Ha az átfolyási sebesség 5 ml/perc (tá
nyérmagasság 14,4 mm), a nyomásesés 87 bar. Egy 
100x4,6 mm-es, monolitikus töltetet tartalmazó, fordított 
fázisú kolonna és egy konvencionális részecskét tartalma
zó fordított fázisú kolonna (125 x 4 mm, 5 mm-es szem
cseméret) szelektivitása azonos (1,54).

A monolitikus oszlopoknál nemcsak oldószer-gradi
enst, hanem áramlási sebesség-gradienst is végre lehet 
hajtani, amelyet a tradicionális oszlopoknál nem lehet 
használni a nagy háttémyomás miatt. A szivattyút progra
mozva először alacsony átfolyási sebességgel végzik a 
szeparálást azoknak a komponenseknek az eluálására, 
amelyek kevésbé kötődnek az állófázishoz, majd gyors át
folyási sebességet alkalmazva az erősen kötődő anyagok 
is eluálódnak. Ezután a pumpa visszaáll a kiindulási áram
lási sebességre, s egyensúly visszaállítására nincs szűk-
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ség.
Néha kombinált áramlási és oldószer-gradienst kell al

kalmazni, hogy elérjük a megfelelő szelektivitást rövid idő 
alatt, ami a monolitikus oszlopokkal könnyen megoldható.

A kombinatorikus kémiában alkalmazott szintézisek 
nem minden lépése megy végbe azonos hatékonysággal, és 
a kitermelés, a tisztaság is változó. A kapott termékek 
elemzéséhez, tisztításához monolitikus tölteten történő el
választás szükséges, amely gyors (kétszer rövidebb idejű, 
mint hagyományos töltetekkel), nagy a teljesítőképessége, 
s ez nem csökkenti az elválasztás minőségét.

A monolitok néhány nem kedvező tulajdonságát is leír
ták [1]. A monolitikus oszlopok nem használhatók maga
sabb hőmérsékleten (60 °C). A magasabb hőmérséklet va
lószínűleg deformálja a polimer láncok rendszerét. Erősen 
bázikus anyagok elválasztásánál a csúcsok „tailing”-je ki
fejezettebb pH=3 és pH=7 között.

A monolitikus oszlopok egyik kifejlesztői, T anaka  és 
munkatársai jelentős eredményekről számoltak be [1]. Ti
zennégy darab 100x4,6 mm-es oszlopot kapcsoltak sorba, 
ezáltal százezer feletti elméleti tányérszámot értek el. A rö
vid monolitikus oszlopok felhasználása igen sokat ígérő. 
Egy 50 x 1 mm-es oszlopnál akár 10 ml/perc átfolyási se
bességgel is tudnak dolgozni, pl. plazmát tudnak analizál
ni előtisztítás nélkül.

Nagyfeszültségű kapilláris elektroforézis (CE), 
elektroforetikus módszerek

Meglepően sok munka kapcsolódott 2001-ben a nagyfe
szültségű kapilláris elektroforézishez (CE) és a kapilláris 
elektrokromatográfiához (CEC) [12-14]. ACE fejlesztési 
trendek között szerepelt a lézer indukálta fluoreszcens 
(LIF) detektorral, ES-MS detektorral való összekapcsolás, 
kapilláris elektrokromatográfia, nemvizes közegű CE fej
lesztések.

A nem vizes közegű CE kifejlesztése az érdeklődés kö
zéppontjában állt. A módszer előnyei közül kiemelhető, 
hogy a viszkozitás és a dielektromos állandó széles tarto
mányában lehet mérni. A szerves oldószerek jó 
oldékonyságot nyújtanak számos anyagra, különösen a 
hidrofób anyagokra. Nemvizes közegben történő CE-re új 
elektrolitokat, további só additíveket, fázisokat dolgoztak 
ki, melyek közül néhányat a 2. tá b lá za t tartalmaz.

Számos új additívet használnak, hogy megoldják speci
ális anyagok CE elválasztását. így a DNA tisztításra ala
csony és közepes viszkozitású polimerkeveréket használ
nak. Ezek számos előnnyel rendelkeznek, növelik a 
stabilitást, a polimer reprodukálhatóságát, tartósságát. Né
ha a szol-gél módosító megváltoztathatja az elektro- 
ozmózis áramlási irányát. A módosító adszorbeálódik a 
kapilláris felületén. A szol-gélek növelik a csúcs szimmet
riáját, alakját, reprodukálható migrációs időt eredményez
nek, valamint egyszerű útját jelentik a szelektivitás változ
tatásának.

Számos eredmény született királis molekulák elválasz
tására CE-vel, amikor neutrális és elektromosan töltött cik- 
lodextrint használnak, mint királis módosítót. MS detektá

2. táblázat
Új adalékanyagok, fázisok a CE-ben

Adalékanyagok, fázisok 
alkalmazási köre

Az adalékanyagok, fázisok neve

Ionpárképző K ám for-szuifonát

Ionos folyadékok
D ialkil-im idazónium , tetraalkil- 
am m ónium só

K irális adalékanyag Гегсіег-butil-karbam oilát-kinin

Szol-gél pszeudo- 
fázisok

M etil-trim etoxiszilán, am inopropil- 
trim etoxiszilán, N -p-(trim etoxiszilil- 
propil)-etiléndiam in

lásnál a ciklodextrin kontaminálódást okozhat. A szennye
zés csökkentésére részlegesen töltött kapillárist használ
nak. A kapilláris egy részét feltöltik a szeparációs puffer- 
rel, ami megfelelő mennyiségű királis szelektort tartalmaz 
az enantiomerelválasztáshoz. A módszert optimalizálják a 
királis szelektor mennyiségére, a töltött rész hosszára, a 
töltet koncentrációjára.

A CE-t gyakran használják tisztaságvizsgálatokra, 
minorszennyezések, nagy mennyiségű komponensek mel
letti kimutatására, metabolitvizsgálatokra. Az eljárás 
HPLC-vel szembeni előnye a minimális módszerfejleszté
si idő, amit ki is használnak a modem kombinatorikus ké
mia eredményeinek értékelésénél is. A CE olyan esetekben 
is használható, amikor mikrofluidumok vizsgálatát kell el
végezni. A miniatürizálás, a chip CE használata egyre bő
vül.

Az elektroforetikus módszerek egyik érdekes felhasz
nálási területe a genetikai polimorfizmus vizsgálata. A ge
netikai polimorfizmusoknak, a DNS szekvencia öröklődő, 
stabilis változatainak egyik lap elektroforézissel (konven
cionális, ultravékony lap) könnyen vizsgálható típusai az 
ismétlődő szekvenciák. A dopamin D4 receptor gén III. 
exonjában található 48 bázis-pár különböző ismétlődését 
számos neuropszichiátriai betegségben, így kábító
szer-függőségben is hajlamosító tényezőként vizsgálták 
[15-17].

Minta-előkészítés, szilárd fázisú extrakció (SPE)

Meg nem szűnő érdeklődés kísérte a szilárd fázisú extrak- 
ciót, minta-előkészítést [18]. A SPE a mai formájában mo
dem módszer, bár 25 éves múltra tekint vissza. A módszer 
általános előtisztítássá kezd válni, ami egy év alatt is nagy 
fejlődésen ment keresztül. Egyszerű, nem drága, jó kiter
melést, visszanyerést, adekvát szelektivitást nyújt, csök
kenti az oldószerhasználatot, automatizálható. Napjaink
ban további felhasználási lépéssel bővült. Széleskörűen 
használják a gyógyszerkutatásban a nagy teljesítményű 
mintaanalíziseknél a LC-MS és LC-MS-MS technikákkal 
kapcsolva.

Egy év alatt új SPE berendezések, technikai fejleszté
sek és az automatizálás új lehetőségeit alakították ki. A fej
lesztések a kisebb térfogat fele irányulnak. Az 500 mg-os 
töltetek általános használata mellett a 100 mg-os szorbens 
töltet 1 ml-es fecskendővel kezd népszerű lenni. Kisebb 
töltetek (10, 25, 50 mg-os) használata is gyakori, az anali

mk!2002. 57. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM 351



zálandó minta számának növekedése miatt. A kisebb térfo
gatú cartridge-k használata nem csak az alkalmazott oldó
szer mennyiségét, és az analízis idejét csökkenti, de keve
sebb oldószerszennyezés marad vissza a mintában. 
A szilárd fázisú extrakció használatának előretörését az is 
elősegítette, hogy a műszerek érzékenysége növekedett, 
így kisebb mennyiségű minta analízise elegendő.

A minta-előkészítésnél az automatizálás előretörése új 
formák bevezetését jelentette. Néhány előnyös formájú 
pipettavéget alakítottak ki, mint a sokcsatornás, kétirányú 
folyadékáramlást biztosító pipettavég, immobilizált fém 
affínitási kromatográfiás fázist, illetve térben gátolt kro
matográfiás mátrixot tartalmazó pipettavég.

A 2001-es év egyik legnagyobb gazdasági sikerét a 96 
munkahelyes automata minta-előkészítő berendezések 
hozták. Mind a fix, mind a flexibilis munkahelyes berende
zések keresettek voltak. Az automatizálás növeli az analí
zis pontosságát, mivel az analízis lépései állandóan kont
rollálva vannak. A 384 munkahelyes minta-előkészítő 
berendezéseket a nagy teljesítményű szűrővizsgálatra ter
vezték. Ezek a berendezések a közelmúltban kerültek be
vezetésre. Néhány probléma kíséri használatukat, ami el
sősorban a kis mennyiségű töltetek alkalmazása miatt 
következik be.

M o le k u lá r is  le n y o m a to t ta r ta lm a zó  fá z is o k

Biológiai mintákban számos igen hasonló kémiai szerke
zettel rendelkező anyag található, s gyakran a meghatáro
zandó komponensek koncentrációja is kicsi. Az analízist a 
mátrixkomponensek interferálása zavarja. Ilyen esetekben 
az alkalmazott módszer szelektivitását és érzékenységét 
kell növelni, hogy megfelelő meghatározást nyerjünk. 
Ez messzemenően megoldható a molekuláris lenyomatot 
tartalmazó fázisok használatával

A molekuláris lenyomatot tartalmazó fázisokat alkal
mazzák HPLC oszlopokban, de elsősorban a minta-elő
készítésben. Ezek a fázisok igen nagy szelektivitással bír
nak, s az affínitási kromatográfiához hasonló módon 
szeparálnak. Előállitásuknál a sablon (lenyomat) moleku
lát a polimerekhez kötik, majd onnan eltávolítják a polimer 
kialakulása után. A végső termék egy nagy molekuláris 
felismeréssel, ligandum felismerőképességgel rendelkezik 
a meghatározandó anyagra. Felismeri a sablonmolekulát 
vagy a közel hasonló szerkezetű származékait.

T érben  g á to l t  k ro m a to g rá fiá s  á lló fá z iso k

Biológiailag aktív molekulák analízisénél gyakran nagy 
gondot jelent a minta magas fehérjekoncentrációja. A fe
hérjék kötődnek az állófázis aktív kötőhelyeire, zavarják, 
lehetetlenné teszik a meghatározást. A térben gátolt kro
matográfiás mátrixoknál a fázis része a hidrofil és hidrofób 
csoportokkal rendelkező bevonat, amely hidrofil csoport
jai nem engedik a fehérjéket az állófázis funkcionális, hid
rofób csoportjaihoz. Rendelkeznek egy diffúziós gáttal, 
egy nem adszorbeáló külső felülettel a makromolekuláris 
mátrixkomponensekkel szemben. A kis molekulák hozzá
férnek a kötési központokhoz, s a megfelelő kromatográfi

ás elválasztás szerint kromatografálódnak. A m akrom ole
kulák (fehérjék) az üres térfogattal eluálódnak.

A térben gátolt kromatográfiás mátrixokat és a m oleku
láris lenyom ato t tartalm azó  fázisokat egy kolonnában 
kombinálják, hogy igen szelektív fázishoz jussanak.

A m olekuláris lenyom atot tartalm azó fázisokkal sze
lektív és érzékeny analitikai módszerhez jutunk. Ezek a fá
zisok elm életileg meg kell, hogy oldják az összes szelekti- 
vitási prob lém át. E lőnyüket je len ti az is, hogy 
alkalm azásukkor nincs szükség m ódszerfejlesztésre, s a 
konvencionális detektorok is használhatóak. Ezeknek a fá
zisoknak az előállítási költségei jelenleg m ég igen m aga
sak, hiszen m inden analithoz ki kell alakítani a  megfelelő 
fázist, de a m ódszer olcsóbb a biológiai antitestek haszná
latánál.

A kromatográfiában várható hazai trendek

M ilyen változás, fejlődés várható hazai vonatkozásban a 
krom atográfia területén az előbbiekben tárgyalt nem zetkö
zi kihívások tükrében?

Várható, hogy
1. a m onolitikus oszlopok tért hódítanak, m elynek fel

tétele anyagi jellegű, vagy a hazai anyagi ellátottság
nak kell növekedni, vagy a m onolitikus oszlopok 
árának kell csökkenni,

2. a sz ilárd  fázisú m ikroextrakció, m int alkalm azási 
m ódszer és m int tudományág el fog terjedni,

3. a mikro- és nanotechnikák előretörése be fog követ
kezni,

4. a kis m olekulák élettani szerepe egyre inkább tisztá
zódik,

5. a m ultidim enzionális kromatográfia, a csatolt techni
kák lassan helyet kapnak a kutatásban.

A m agyar krom atográfiás iskolák m űködése nem törik 
meg. Az elm életi felkészültség pótolja ném ileg az anyagi 
hiányokat.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem et fejezem  ki az OTKA T035054, T032618 tá
m ogatásáért és Gáli Attila vegyészmérnök úr segítségéért 
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ÖSSZEFOGLALÁS

B áthori M ária: A kromatográfia helyzete és fejlődési irányai
A közlem ény rövid áttekintést ad a krom atográfia területén a kö
zelm últban bekövetkezett változásokról, eredm ényekről, a fejlő
dés irányairól. Képet kapunk a m ultidim enzionális krom atográfia 
szerepéről a proteom vizsgálatban, a chiptechnika egyre erő telje
sebb előretöréséről. A  szerző vizsgálja  a HPLC-nél bekövetke
zett m iniatürizálódást, az oszlop hossz- és átm érőcsökkentéssel

já ró  előnyöket, az analízisek idejének csökkenését a hatékonyság 
m egtartása m ellett és a kis m intam ennyiségek analízisének lehe
tőségét. Á tfogó bem utatást kapunk a m onolitikus oszlopok elő
n y eirő l. A közlem ény tá rgyalja  a CE je len tő ség é t, a m in ta
előkészítés új form áit. Képet kapunk a krom atográfiában várható 
hazai fejlődési irányokról.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 349 (2002)]

SUMMARY

M. Bathori: Recent Developments and Trends of Chroma
tography
An overview  is given on the recent developm ent and trends o f  
liq u id  chrom atography  and re la ted  sep ara tio n  m ethods. Fast 
p rogress o f  m ultid im ensional technique as w ell as the use o f  
m icrochips in the research o f  proteom  is show n. M iniaturization 
o f  HPLC colum ns is also dealt w ith; advantages o f  decrease o f  
colum n diameter, colum n length, tim e o f  analysis are detailed. 
Special feature o f  m icrocolum n chrom atography is given by the 
possib le decrease o f  sam ple size. In depth  characterization o f  
m onolith  colum ns includes the advantages and the shortcom ings 
alike. The paper discussed the im portance o f  capillary zone elec
trophoresis, and the new  types o f  clean-up procedures. A ccount is 
also given on the recent progress and im portant new  lines o f  the

Sjerttle.. .S fem te.. .Szem le
Földgázt cseppfolyós motorhajtó- 
anyagokká alakító üzemek építése 

terén Katar vezető szerepre 
törekszik

A Londonban megtartott „Qatar 2002” 
konferencián N a s s e r  J a id a h , a Qatar 
Petroleum Co. igazgatója bejelentette, 
hogy stratégiai döntést hoztak arról, 
hogy Qatar világelső legyen a földgáz
ból cseppfolyós motorhajtó anyagokat 
(benzint, kerozint, dizel üzemanyagot) 
gyártó ún. GTL (gas-to-liquids szavak
ból alkotott betűszó) üzemek építése 
terén. Jelenleg hat projekt megvalósítá
sán dolgoznak: 2005-ben Ras Laffan- 
ban indítanak egy Sasol technológia 
alapján működő üzemet, ugyanakkor 
tanulmányozzák az ExxonMobil, a 
Shell, az Ivanhoe Energy, a Conoco és 
a Marathon cégek GTL eljárásait. Ha 
valamennyi tervezett üzemet megépí
tik, akkor ezekben a 2005-10-es évek
ben naponta 400 000 barrel (kb. 
16 millió t/év) cseppfolyós motorhaj
tóanyagot fognak földgázból előállíta
ni. (F o rrá s: E u ro p ea n  C h em ica l N ew s,

2 0 - 2 6  M a y  2 0 0 2 , p . 54)

A legtöbb szén-dioxidot az USA és 
Kína juttatja a levegőbe

2000-ben a Föld lakói kb. 26 milliárd 
tonna, a környezet felmelegedéséért el
sősorban felelős szén-dioxidot juttat
tak a levegőbe, ami mintegy 7 milliárd 
tonna karbonemissziónak felel meg. 
Ennek 24%-a az USA-ból, 14%-a Kí
nából származott. Az Intergovernmen
tal Panel on Climate Change becslései 
szerint várható, hogy az összesített 
karbonemisszió 2050-ben 15-23,
2100-ban 13-30 milliárd tonna lesz. 
A karbonemisszió növekedését a tech
nikai eszközök elterjedése és a Föld 
népességének növekedése okozzák.

Ma az energiát elsősorban fosszilis 
tüzelőanyagok elégetésével állítják elő, 
megújuló energiaforrásokkal (szél-, 
nap- és geotermális energia, biomassza 
felhasználása energia előállítására) az 
energiaigényeknek csak kb. 2%-át fe
dezik. Mivel 2050 körül az energiaigé
nyeknek legfeljebb 10-20%-át lehet 
megújuló forrásokból fedezni, ezért 
szükségszerű, hogy a szénemissziót 
nem (vagy csak alig) előidéző nukleáris 
energiaforrások terjedjenek el.

Az orosz Lukoil-Nyeftechim petrol
kémiai vállalat európai tervei

A Global Business Forums által Amsz
terdamban 2002. május 16-17-én ren
dezett konferencián V. S o k o lsk y , a 
Lukoil-Nyeftechim vállalat fejlesztési 
igazgatóhelyettese bejelentette, hogy 
cégük vertikális fejlesztési célkitűzése
it főleg európai vállalatokkal való 
egyesülések, ill. európai vállalatok 
többségi tulajdonának megszerzése út
ján tervezik elérni.

A tervezett expanzió elsősorban 
olefinek, aromások, intermedierek, 
monomerek és polimerek (elsősorban 
poliolefmek) gyártására terjedne ki.

A Lukoil-Nyeftechim vállalat jelen
leg évente kb. 500 millió USD érték
ben gyárt különböző petrolkémiai ter
mékeket, de ezek nagyobb részét 
exportálják. Alkalmazottjaik száma kb. 
14 000. (F o rrá s: E u ro p ea n  C h em ica l 

N ew s, 2 7  M a y -2  J u n e  2 0 0 2 , p . 8)
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HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

GSK Biologicals Kft.

Ez év áprilisában vette meg a gödöllői Hu
mán Rt.-tői (melynek tulajdonosa az izraeli 
TEVA) a vakcina alapanyaggyártó sort a 
belgiumi GSK Bio cég. 10 millió forintból 
modernizálják az üzemet, és a DiPerTe 
vakcina gyártó kapacitását növelik.

Hungaropharma Rt.

A magyar piac jelentős részét kiszolgáló 
nagykereskedelmi vállalat részvényeinek 
50+1 %-át egy konzorcium vásárolta meg, 
mely az EGIS, a Richter Gedeon Rt., a Bé
res Befektetési Rt. 30-30%-os és a Magyar 
Gyógyszer Rt. 10%-os tulajdonában van. 
Az ár 4,05 milliárd forint, az árfolyam 
134,58%-a.

ICN Rt.

A jelenlegi 21 tonnás morfingyártást 30 
tonnára szeretné növelni a tiszavasvári cég. 
A 21 tonna mintegy 14 MUSD értéket kép
viselt, míg a teljes bevétel 2001-ben 42 
MUSD volt, és már nyereséget is elköny
velhettek. Idén további 15-20%-os forga
lombővülést terveznek. Hosszabb távon a 
jelenlegi fele-fele megoszlást a hatóanyag- 
és a kiszerelt termékértékesítés között az 
utóbbi javára kívánják eltolni.

Plussz Vitamin Élelmiszer- és
Gyógyszeripari Kft.

E néven alapított Somody Imre társaival 
együtt új céget az ismert pezsgőtabletta for
galmazására. Mint ismeretes, 1988-ban 
Somody a Chinoinból kiválva alapította 
meg a Pharmavit veresegyházi céget erre a 
célra. A céget később az amerikai óriás 
gyógyszergyártó, a Bristol-Myers Squibb 
vette meg, majd az idén eladta a telepet és a 
berendezéseket a Chinoinnak. A Chinoin 
vállalta, hogy tovább gyártja bérmunkában 
a Plussz tablettákat. Most az új cég, a 
Plussz Kft., megvett minden jogot a Plussz- 
szal kapcsolatban. A Chinoin 2003 végéig 
vállalta fel a gyártást. Ezzel a Pharmavit lé
nyegében kiürült.

Richter Gedeon Rt.

A pénzügyi szakma kiválóságainak elisme
résére alapított Heller Farkas-díjat nyújtott 
át László Csaba pénzügyminiszter június 
30-án Bogsch Erik vezérigazgatónak a 
Richter rendkívüli igazgatósági ülése alkal
mából, és a kormány nevében megköszön
te az elmúlt tíz évben végzett tevékenysé
gét. A Heller Farkasról (1877-1955), a 
közgazdaság-tudomány nemzetközi hírű 
tudósáról, mémökgenerációk professzorá
ról elnevezett díjat a Pénzügyminisztérium 
adja ki, a szakma kiválóságainak. Külön ér
dekesség, hogy a díjat már 6 éve nem adták 
ki és most pont egy vegyész és a gyógyszer- 
cég vezérigazgatója kapta meg újra. Gratu
lálunk!

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MÓL Rt. nem tartozik azon állami cégek 
közé, amelyek piaca már ebben az évben 
érett a privatizációra -  nyilatkozta a gazda
sági és közlekedési miniszter a Népszavá
nak. Ezzel Csillag István megerősítette, 
hogy idén biztosan nem adják el a MÓL 25 
százalékos, 115 milliárd forint értékű álla
mi pakettjét. Ehhez még számos kérdést 
tisztázni kell, így várhatóan szeptemberben 
kerül a parlament elé a gáztörvény és az ár
képzési rendelet. Ezek alkotják majd azt a 
szabályozó környezetet, amelyek 2006-ig 
kiszámithatóvá teszik a társaság működé
sét. Ha a parlament még az idén elfogadja a 
törvényt, akkor már a jövő év első felében 
ez alapján lehetne meghatározni a gázára
kat. így már nem a kormány fog évről évre 
dönteni a gázárak ügyében -  tette hozzá a 
miniszter. Az árképzésnél figyelembe ven
nék a MÓL szállítási, tárolási és ellátási 
költségeit is. A kormány hamarosan tárgya
lásokat kezd az olajtársaság vezetőivel.

El Paso Magyarország Kft.

Szőnyi Béla, az El Paso Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója szerint legkésőbb 
őszig eldől, kinek értékesíti a cég a január
ban feltárt törökkoppányi mezőn kitermelt 
földgázt. A becslések szerint az El Paso
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olyan mennyiségű földgázt talált a térség
ben, amellyel felveheti a versenyt a MÓL 
Rt. évi 4-5 milliárd köbméteres kitermelésé
vel. Az érvényes jogszabályok kizárólagos 
jogot biztosítanak a MOL-nak a földgáz
nagykereskedelemre, az előző kormányzat 
idején született gáztörvény azonban a jövő 
év elejétől valószínűleg megszünteti az olaj- 
társaság monopolhelyzetét.

Nicolor Vegyipari Rt.

A Papkesziben működő cég 40%-nyi 
Nitrokémia 2000 tulajdoni hányadát az ed
digi többségi tulajdonos, a japán Dainichi- 
seisaki festékgyártó vállalat vásárolta meg, 
és így 95%-ra növelte részarányát. A másik 
japán tulajdonos, a Kanematsu 5%-nyi 
részvényaránya nem változott.

A cég ftalocianin festékalapanyagot 
gyárt a NIKE-től vásárolt ftálsavanhidrid- 
ből. A tulajdonváltással együtt hosszú távú 
megállapodást kötöttek ennek szállítására. 
A Nicolor évente 2 600 t terméket állít elő, 
árbevétele 2,2 milliárd forint volt
2001-ben, kevesebb mint 2000-ben (2,3 
milliárd) és a piaci helyzet idén is nagyon 
nehéz.

JohnsonDiversey

Mivel két hatalmas cég, a Johnson Wax 
Professional és a DiverseyLever egyesítet
te az ipari tisztítószerrel foglalkozó részei
ket, a hazai piacon is egy új cég viszi ezt to
vább. 4 milliárd forint forgalom mellett 110 
ember dolgozik itt, és számos hazai céget 
szolgálnak ki ipari tisztítószerrel.

TÜV Rheinland InterCert Kft.

A TÜV Rheinland német cég a fenti néven 
vonta össze magyar leányvállalatait. Ideke
rült az Euroaqua és az Akadémia is. Az ösz- 
szevont cég minőségügyi rendszertanúsí
tással, biztonságtechnikai minősítésekkel 
és oktatással foglalkozik. Vezérigazgatója 
Czitán Gábor. A vizsgálatokkal és rend
szerépítéssel foglalkozó TÜV Rheinland 
Hungária VRF új tulajdonosa a TÜV Inter
national.

A cég 2001. évi forgalma 2,3 milliárd 
forint 150 M Ft nyereséggel.
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Bay Zoltán Alapítvány Biotechnoló
giai Intézet

Olajjal szennyezett talaj: olcsó és gyors 
megtisztítására kísérletezett ki világújdon
ságnak számító biotechnológiai eljárást a 
szegedi Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány Biotechnológiai Intézet. A bak
tériumok a helyszínen „falják fel” a talajba 
került olajat. Az olajfalásban különösen ha
tékony baktériumokat laboratóriumi körül
mények között szaporítják, majd a fertőzött 
helyszínen a laboratóriumban elkészített 
baktériumos tápoldatot apró robbantások
kal juttatják a talajba, akár 6-8 méter mély
re.

Chemleg-program

A Magyar Vegyipari Szövetség főtitkára, 
dr. Bondár László 2002. július 4-én adta át 
az Európai Vegyipari Szövetség, a CEFIC 
oklevelét azoknak a szakértőknek, akik el
végezték a Chemleg tanfolyamát és sikeres 
vizsgát tettek az európai kémiai biztonsági 
törvény előírásaiból. A program célja, hogy 
a szakértők ezt követően továbbadják isme
reteiket a hazai vegyipar szereplőinek, fő
ként a kis- és közepes vállalkozásoknak.

Dr. Bondár elmondta, hogy a MAVESZ 
már 1997-ben elindította a hazai kémiai 
biztonságot segítő tevékenységét. Ezt kö
vetően, 1999-ben, fennállása óta először, a 
CEFIC nem Brüsszelben, hanem Budapes
ten tartotta ülését. Itt fogalmazódott meg,

hogy a CEFIC-nek segítenie kellene a csat
lakozó országok vegyiparát az EU-törvényr 
gyakorlat átvételében. Ez hozta létre a 
Chemleg-programot.

A program a terv szerint 2002 végével 
lezárul, de előkészítés alatt van a folytatása. 
Ebben várhatóan már nemcsak a PHARE- 
támogatás adja az anyagi fedezetet, hanem 
bizonyos saját részt is kell a csatlakozó or
szágoknak hozzátenni.

Dr Bondár szerint a program kitűnő be
fektetés, hiszen az elmúlt évtizedben a sze
münk előtt értékelődött fel a környezetvé
delmi, munkavédelmi és újabban a kémiái 
biztonsággal összefüggő vállalati tevé
kenység, és az ehhez értők egyre fontosab
bá váltak a vállalatokon belül.

K. Gy.

Események, tudományos ülések, megemlékezések

V. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartás-vegyipari 
Kongresszus
(Budapest, 2002. április 17-19.)

A Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyi
pari Társaság rendezte V. Nemzetközi 
Kongresszus és szakmai kiállítás közelebbi 
színhelye a Magyar Kulturális Alapítvány 
székháza volt a budai Várban. Mind a kör
nyezet, mind az érdeklődés, mind a szak
mai színvonal méltó volt a haladó hagyo
mányokhoz. A mérce az 1977-ben 
rendezett IV. Kongresszus, mely egyúttal a 
Kozmetikus Kémikus Társaságok Nemzet
közi Szövetségének, az IFSCC-nek is tudo
mányos konferenciája volt.

A kongresszusra 17 országból érkeztek 
delegátusok. Különösen megtisztelő volt, 
hogy annak ellenére, hogy nem szövetségi 
rendezvény volt, az IFSCC elnökségi dele
gációval képviseltette magát: Angéla 
Janousek alelnök, Lorna Weston főtitkár és 
Kari Raabe PR-referens személyében, de 
tekintélyes volt a szponzorok névsora is: 20 
külföldi és hazai vállalat, ill. intézmény tá
mogatta a kongresszust.

Az első nap a nyitóceremónia és a plená
ris előadások jegyében telt. A megnyitón 
először Hangay György, a rendezvény tudo
mányos bizottságának az elnöke mondott 
köszöntő szavakat, majd Pálinkás János, a 
Kozmetikai Társaság és egyben a kongresz- 
szus elnöke tartott beszédet, melyben szólt a 
kongresszusok történetéről, a társaság fejlő
déséről és a magyar kozmetikai ipar helyze
téről, valamint a kozmetikai tudományok 
múltjáról és jelenéről. A következő szónok 
Murányi István volt, a Kozmetikai, Mosó- 
és Tisztítószer Szövetség titkára, aki társ
rendezőként méltatta az eseményt. Végül

Angéla Janousek alelnök szólt az IFSCC 
nevében, méltatta a korábbi és a jelenlegi 
rendezvények sikerét és a Magyar Társaság 
munkáját, majd referált az IFSCC 22. 
Kongresszusáról, melyet szeptember 23— 
26. közt tartanak Edinburghban.

A plenáris szekció 3 rendkívül érdekes 
előadásból állt. Luigi Rigano, aki korábban 
az IFSCC tudományos titkára volt, a koz
metikumok hatékonyságának biztositásá- 
hoz elengedhetetlen minőségi előírásokat 
foglalta össze. Dávid Clark, a kenti egye
tem professzora, egyúttal a Colipa szakér
tője, a kozmetikumok biztonságával és az 
állatkísérletekkel kapcsolatos uniós előírá
sokat és törekvéseket ismertette. A harma
dik előadó Erős István professzor volt, a 
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszer
technológia Tanszékéről, témája az in vitro 
módszerek összefoglalása volt a biológiai
lag aktív hatóanyagok liberációjának szem
pontjából.

A második nap két szekcióban folyta
tódtak az előadások. Az „A” az ún. „ipari 
szekcióban” jelentős alapanyaggyártó cé
gek (La Roche, Kurt Richter, BASF, Gog- 
nis, Uniqema, Huber, KAO, ISP és Clari- 
ant) ismertették legújabb kutatási 
eredményeiket és legkorszerűbb termékei
ket. A kozmetikai vonalon a szabadgyökök, 
az öregedés és az UV-sugárzás elleni véde
kezés, a háztartási kémiában a tisztító-, a 
mosogatószerek és a fehérítő katalizátorok 
emelhetők ki.

A B-szekcióban kiemelten a klinikai és 
a hatékonysági vizsgálatokkal foglalkoz

tak. A legfrekventáltabb kérdések a bőröre
gedés és a bőr barrier funkciói voltak, de 
hallhattunk előadást a hajhullásról, a puf- 
fer-kozmetikumokról és az akne betegsé
gek hormonális faktorairól is. A gyógynö
vények és komplexeik ugyancsak népszerű 
témák voltak.

A B-szekció második napirendi pontja a 
„biztonság és minőség” témakör volt. Sza
bó Tamásné, a KERMI igazgatója a hazai 
kozmetikumok minőségbiztosításáról be
szélt az európai követelmények tükrében. 
Az analitikai vonalat illóolaj, nyomelem és 
antioxidáns tartalmi vizsgálatok reprezen
tálták. A fizikai kémiai és az egyéb termék- 
vizsgálatok közül az emulzióstabilitást, az 
organogél-típusú rendszerek és a folyadék- 
kristályok vizsgálatát emelhetjük ki. Vége
zetül két háztartás-vegyipari téma zárta a 
szekcióülést: a mosogatószerekről és egy 
környezetbarát repellens termékről.

A harmadik ülésnapon a technológiai 
eljárások és az alkalmazástechnikai méré
sek kerültek műsorra. Marton Sylvia pro
fesszor, a Semmelweis Egyetem Gyógy
szerészeti Intézetéből a termoreszponzív 
dermatológiai és kozmetológiai hatóanyag
felszabadulási rendszerekről tartott elő
adást. A legfrekventáltabb tárgykör a lipo- 
szomáké volt, erről 3 szerző is előadott. 
Ezenkívül a hajápolás, az aromaterápiás 
fürdőgélek és az oldószeres gélek kutatása 
és vizsgálata említhető még meg.

A poszterszekcióban is voltak igen 
érdekes témák. Tronnier professzor a frik- 
ciometriáról publikált. Kiemelhető témakö
rök voltak a gyógynövények, a hatóanyag
leadás és a hiperpigmentáció terápiás 
lehetőségei. Kiemelhetjük még Erős István 
professzor és munkatársainak a „Biokoz
metikumok című alternatív tárgy oktatása a
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Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerész
tudományi Karán” című előadását.

A kongresszus mellett tartott szakmai 
kiállítás is igen érdekes és változatos volt, 
21 kiállítóval. Néhány cégnév jellemzésül, 
a teljesség igénye nélkül: Amerchol, 
Biesterfeld, Elementis, Haake, HSH 
Chemie (Rohm & Haas), Huber, KsAO, 
Merck, Norco, Nordmann-Rassmann, 
Zschimmer & Schwarz. Szűkítette a lehető-

ségeinket az egy héttel korábban, London
ban rendezett nagyszabású „In Cosmetics” 
kiállítás. Nagy látogatottsága volt az 
IFSCC standjának, ahol a fő irány az edin
burghi kongresszus népszerűsítése volt.

A záróünnepség szónokának, Pálinkás 
doktornak kellemes feladata volt, mert egy 
minden szempontból sikeres kongresszust 
kellett értékelni. A szakmai színvonal mel
lett a sikeres társasági rendezvények is kel-

Szakmai továbbképzés az EGIS-ben
(Budapest, 2002. május 29.)

„Fejezetek a katalitikus hidrogénezés és a 
fázistranszfer-katalízis gyógyszergyári al
kalmazásaiból” címmel tartottak szakmai, 
továbbképző előadóülést az EGIS Gyógy
szergyárban. A most indult előadás-sorozat 
alkalmat ad az EGIS fiatal műszaki szak
embereinek arra, hogy megismerjék egy
más munkáját, előadási gyakorlatot szerez
zenek, és egyben ismertessék is a legújabb 
fejlesztési és kutatási eredményeiket. A to
vábbképzés a katalízis témakörével kezdő
dött, rámutatva arra, hogy a gyógyszergyá
ri tevékenység milyen széles területén 
alkalmaznak katalitikus eljárásokat.

Volk Balázs, Mezei Tibor és Simig 
Gyula: Oxindol 3-as helyzetű 

alkilezése alkoholokkal 
és diolokkal, Raney-nikkel 

jelenlétében

Az alkoholokkal Raney-nikkel jelenlétében 
végzett N-alkilezés számos példája ismere
tes a szakirodalomban, C-alkilezésre azon
ban csak szórványosan vannak utalások. 
Wenkert és munkatársai az oxindol (1) 3-as 
helyzetű alkilezését végezték el ilyen kö
rülmények között igen hosszú reakcióidejű 
és rosszul reprodukálható reakciókban 
Az EGIS-nél e reakciót fejlesztették tovább 
preparatív szempontból jól alkalmazható 
szintézisúttá. Autoklávban, 150-220 °C hő
mérsékleten végezve a reakciót néhány 
órás reakcióidővel, egyszerű feldolgozás 
után kiváló termeléssel kapják a megfelelő 
primer és szekunder 3-alkil-oxindolokat
(2). Kiterjesztették a reakciót diolokra is, 
ezzel megvalósítva a 3-(co-hidroxi-alkil)- 
oxindolok (3) első egylépéses szintézisút- 
ját.

Katona Zoltán, Csernák János: 
Oxovegyületek redukciója 
fázistranszfer-katalízissel

Az ipari gyakorlatban is alkalmazott 
nagyszámú átalakítási reakciók egyik leg

fontosabb típusa az oxocsoport részleges 
reduktív átalakítása:

R*R2C O -^ R 'R 2CHOH
Az így előállítható alkoholok kulcs in

termedierek lehetnek, mivel egyszerűen 
átalakíthatok olyan alkilezőszerekké, ame
lyek nélkülözhetetlenek számos célvegyü- 
let előállításához. Ezt jól példázza a gyógy
szerhatóanyagként használt N-[fenil-(4- 
klór-fenil)-metil] szubsztituált piperazin 
vegyületcsalád szintézise.

Az első reakcióval jelzett oxovegyület 
átalakításokat általában homogén fázisban, 
viszonylag híg alkoholos oldatban, jelentős 
alkáli-borohidrid felesleggel valósítják 
meg. Az EGIS Kísérleti-1. üzemében, tolu- 
ol-víz oldószer-rendszerekben, kvatemer 
ammónium- és foszfónium-só típusú fázis
transzfer katalizátorok alkalmazásával 
valósították meg az oxovegyületek reduk
cióját. Optimalizálták a reakcióparamétere
ket, a katalizátor és a NaBH4 felhasználást, 
valamint vizsgálták a hőmérsékletnek és a 
keverés intenzitásának a reakciósebességre 
és a konverzióra gyakorolt hatását.

Hegedűs László József: 
Katalitikus hidrogénezések üzemi 

megvalósításai

Hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben az 
alapanyaggyártásban a katalitikus hidrogé
nezések egyre nagyobb teret hódítottak. En
nek többek között az az oka, hogy a 
preparatívkutatásban, illetve kísérleti mun
kában szereplők egyre gyakrabban alkal
mazzák ezt a viszonylag tiszta kémiai lépést, 
amelynek segítségével megfelelő minőségű 
és mennyiségű anyagot nyerhetnek ki.

Az EGIS-ben alkalmazott hidrogénezé- 
si technológiákon keresztül szinte a teljes 
katalitikus hidrogénezési paletta bemutat
ható. A hidrogénezéshez („hidrálásokhoz”) 
palládium csontszenes katalizátort, mérge
zett palládium katalizátorokat (Selcat A-6, 
Selcat Q), platina-aktívszén katalizátort, 
ródium katalizátort, és Raney-nikkel katali
zátort használnak.

Az előadó néhány üzemi példa bemuta
tásával érzékeltette az üzemi szintre történő
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lemes hangulatot váltottak ki a résztvevők
ben. Megható színfoltja volt a záróünnep
ségnek, hogy két, tanulmányi versenyt 
nyert középiskolás diákot -  Szűrszabó Edi
nát és Sas Juditot -  bemutatták a résztve
vőknek. A pécsi Pollák Mihály-szakiskola 
tanulói egy héttel korábban Sárospatakon 
nyertek egy kémiai vetélkedőn.

Hangay György

méretnövelés néhány gyakorlati problémá
ját, illetve ezek megoldási lehetőségeit. Gya
korlati tapasztalataink szerint az egyszerű 
„felszorzásos méretnövelés” csak mérnöki 
álom, a technológia kialakításakor nagyon 
sok olyan speciális probléma vetődhet fel, 
amely a katalitikus hidrogénezés természe
téből adódik. Ilyenek például a hőmérséklet, 
nyomás hatása a reakciósebességre, a sze
lektivitásra; a katalizátor mennyisége; a 
reakcióidő hatása, követése; az oldószer ha
tása az oldódásra, a reakciósebesség megvá
lasztásra, a reakcióhő elvezetésre; a keverés 
hatása az oldódásra, diffúzióra. Ezek megfe
lelő megválasztása mellett is lehetnek egyéb 
„kémiai problémák”, amelyek általában a 
nem megfelelő szelektivitásra vezethetők 
vissza.

Az előadó néhány gyakorlati példában az 
ilyen jellegű megoldásokat foglalta össze:

-  egy hidrogénezési reakcióban a reak
ciókomponensek egyszerű összemé
résével a kitermelés nem volt megfe
lelő, de a hidrogénezendő anyag 
hidrogén nyomás alá adagolása jó ki
termeléssel a megfelelő termék kinye
réséhez vezetett;

-  egy vízoldhatatlan anyag hidrogéne- 
zésénél a kellő intenzitású keverés al
kalmazásával a folyadékfelszínen 
úszó anyag hidrogénezése oldódott 
meg a helyes mértékű méretnövelés 
alkalmazásával;

-  gyakori az oldószer forráspontja felet
ti hőmérséklet alkalmazása kisebb, il
letve nagyobb nyomás alatt;

-  a hidrogénezéseknél úgynevezett 
„Roto in” gázbekeverős turbókeverő 
alkalmazásával a határfelületi érint
kezés nagyságrendekkel növelhető.

Az alkalmazott technológiákban sok
szor piroforos katalizátor alkalmazása mel
lett, tűzveszélyes oldószerekben kell a hid- 
rogénezést megoldani, így kulcsfontosságú 
a biztonság, ennek kell mindent alárendel
ni.

A három előadás tematikája is követte a 
laboratóriumi kutatás > kísérleti félüzemi 
méretnövelés > üzemi gyártás folyamatot, 
rámutatva a három szakterület azonos érté
kére és fontosságára.

Tömpe Péter

356 2002. 57. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



Syye&cileti élet
Személyi hírek
Kálmán Alajos Hanus-érmet kapott

A Cseh és Szlovák Kémikusok Egyesülete 
54. konferenciájának ünnepélyes megnyi
tóján, a bmói városháza dísztermében ren-

Jelen voltak: Androsits Beáta, BanaiEndre, 
Bognár János, Körtvélyessy Gyula

1. A havi kontrollingjelentés egyelőre 
még csak a tárgyhót követő 20. napig ké
szül el, de a júliusi már augusztus 10-ig és 
ettől az időponttól mindig a tárgyhót köve
tő 10-ig elkészül. A kontrollingjelentést 
Androsits Beáta a GB többi tagjának e- 
mailen megküldi.

2. A havi kontrollingjelentés az alábbi
ak szerint készül el: Bevételek elemzése, 
kiadások elemzése, bevételek -  kiadások. 
Fejléc: szezonális terv és időarányos terv, 
szezonális terv és időarányos terv tényleges 
teljesítése az adott hónapig, %-os teljesítés 
az adott hónapig mind az időarányos terv
vel, mind a szezonális tervvel összehason-

Az MKL szerkesztőbizottság és a lapot tá
mogató szervezetek megbízottjainak 
együttes ülésén az első napirendi pontban a 
jelenlévők megvitatták Szebényi Imre egye
temi tanár értékelését a Magyar Kémikusok 
Lapja elmúlt félévi szerkesztési munkájá
ról. Az értekezlet elfogadta az értékelő ösz- 
szefoglaló megállapítását, amely szerint a 
Magyar Kémikusok Lapja szakmai tartal
ma, színvonala korszerű és mindenben 
megfelel a szerkesztőbizottság által koráb
ban meghatározott stratégiai célkitűzések
nek, és ezért elismerését fejezte ki a lap fe
lelős szerkesztőjének, szerkesztőinek és 
nem utolsósorban a közlemények szerzői
nek.

A bíráló több javaslatot tett a lap mun
kájának fejlesztésére, javítására, amelyet 
változatlanul vagy kis módosítással az érte
kezlet elfogadott. Ezek közül kiemelkedő a 
kémiai felsőoktatás helyzetével, jövőképé
vel foglalkozó téma, amelynek a lapban va
ló szerepeltetése még mindig várat magára. 
Elfogadták azt a javaslatot, hogy a téma-

dezett ünnepségen kutatómunkája, továbbá 
az Európai Kémikusok Egyesületének 
együttműködése érdekében végzett munká
jáért egyesületünk elnökét, dr. Kálmán Ala
jost a Cseh és Szlovák Egyesület Hanus-ér- 
mével tüntették ki.
Gratulálunk!

lítva. A kontrollingjelentés tartalmazza 
még a vevői és szállítói állományt, az eset
leges hitelállományt és a rendelkezésre álló 
készpénzt.

Felelős: Androsits Beáta
3. 2001. évre vonatkozóan a rendez

vényelnökök többségükben megkapták a 
rendezvények elszámolását. Függőben el
intéznivaló, ill. tisztáznivaló csak a gumi
ipari rendezvénnyel kapcsolatban maradt, 
ezt véglegesen tisztázni szükséges.

Felelős: Körtvélyessy Gyula, Androsits 
Beáta

4. Különös figyelmet kell fordítani a na
gyobb árbevételű rendezvényekre. Vigyáz
ni kell minden rendezvénynél arra, ha a ter
vezett bevétel, résztvevői létszám elmarad,

körben be kell kérni a szakmában elhang
zott előadások vagy megnyilvánulások ide 
vonatkozó szövegét. A vitában felmerült 
Kótai Lászlónak, a tiszai cianidszennyezés 
ügyében írt közleményével kapcsolatos 
szakmai vita problémája, és szükségesnek 
tartották, hogy a vitát a lap szerkesztősége 
-  szakmailag elhatárolva magát a szaksze
rűtlenségektől -  minél előbb zárja le. A vi
ta során vetődött fel a lap impakt faktora 
felújítására vonatkozó javaslat, amely körül 
a felszólalók rámutattak az ellentmondásos 
helyzetre. Ez egyrészt az impakt faktor tu
dományos közleményeket feltételező jelle
gének, másrészt a szerkesztés alapvető cél
kitűzésének ellentétében jelentkezik, 
amelynek feloldása érdekében általában 
konzultációk és vizsgálódások szüksége
sek.

A második napirendi pontban a jelenlé
vők szóbeli tájékoztatást hallgattak meg 
Rácz Lászlótól, a lap felelős szerkesztőjétől 
a lap szerkesztésének anyagi és tartalmi 
helyzetéről. Örömmel állapították meg,

ennek arányában csökkenteni kell a kiadá
sokat is. Ahol a rendezvény elnöke a költ
ségvetést még nem írta volna alá, pótolni 
kell.

Felelős: Androsits Beáta
5. Bondár Mónika június 1-jétől ren

dezvényszervezőként az MKE iroda mun
katársa.

6. Gárdos Péter könyvvizsgálói szerző
dése lejárt, az elvégzett munka hiányossá
gait pótlás végett Gárdos úrral közölni kell.

Felelős: Körtvélyessy Gyula, Androsits 
Beáta

7. A folyóiratok főszerkesztőinek fi
gyelmét fel kell hívni, ha a gazdasági terv 
nem teljesül, és intézkedéseket kell tenni a 
terv teljesítésére. Ennek értékelésére a GB 
a következő ülésen visszatér.

Felelős: Androsits Beáta a főszerkesz
tőkkel való kapcsolattartásért és a követke
ző GB ülésen a helyzetértékelésért.

8. A rendezvények bevétel-kiadásait a 
GB a következő ülésen áttekinti.

Előterjeszti: Androsits Beáta
9. A kontrollingelemzés esetleges mó

dosítására a GB a következő ülésen vissza
tér.

A következő GB ülés időpontja: 2002. 
szeptember 2. (hétfő) 15 óra.

Összeállította: Banai Endre

hogy jelenleg a lap pénzügyi helyzete ki
egyensúlyozott, aminek a fenntartása vi
szont fokozottabb erőfeszítést igényel a jö
vőben. Egyetértettek a napirendi ponthoz 
előterjesztett szerkesztőségi tervvel, vala
mint a felelős szerkesztő arra vonatkozó tá
jékoztatásával, amelynek értelmében a jövő 
időszak szerkesztési tervét az alábbi sarka
latos pontok határozzák meg.

Véglegesen befejeződik a „Hazai kémi
ai kutatási témák, kutatóhelyek, iskolák, 
műhelyek és intézmények”, a „Válogatott 
fejezetek a környezeti kémia legújabb ered
ményeiből”, valamint a „Műveleti prakti
kum” sorozat. Helyettük az alábbi soroza
tok indulnak, illetve a szerkesztőség 
előkészítő tevékenységet folytat:

-  Homogén és heterogén reakciók, 
szerkeszti Fonyó Zsolt és Sawinsky 
János,

-  Kombinatorikus kémia, szerkeszti 
Dormán György és Gál Miklós.

A szerkesztőség az alábbi célszámok 
megjelentetését tervezi:

-  célszám az EGIS alapításának 90. 
éves jubileuma alkalmából,

-  Határok nélkül II. célszám.
A vita alapján úgy tűnik, hogy a jövő

MKE hírek -  Emlékeztető az MKE Gazdasági Bizottság 
üléséről
(Budapest, 2002. június 3.)

Beszámoló a Magyar Kémikusok Lapja 
szerkesztőbizottságának üléséről
(Budapest, 2002. június 12.)
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ben foglalkozni kell a reakciókinetika és a 
katalízis újabb eredményei témában soro
zat előkészítésével.

A napirendhez előterjesztett közle
ményforgalommal kapcsolatban javasolták 
a zöldtechnológiák és a készítménygyártás 
technológiai megoldásai témakörben köz
lemények bekérését.

Tudomásul vették a pályaelhagyók -  
pályakezdők témakör szerkesztésénél je 
lentkező tartalmi problémákat, de ennek el
lenére szükségesnek tartják a blokk megje
lentetését, amelyben irodalmi adatok 
alapján áttekintést kell nyújtani a témakör 
nyugat-európai értékeléséről.

A harmadik napirendi pontban a jelen

lévők egyetértettek azzal a javaslattal, hogy 
a szerkesztőbizottság soron következő, és a 
közelgő tisztújítás miatt utolsó ülésén fog
lalkozzon több évtizedes működése tapasz
talataival, és ez alapján készítsen ajánlást 
az újonnan megválasztandó szerkesztőbi
zottság részére.

Szekeres Gábor

Beszámoló rendezvényekről

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2002. április 26.)

Pintér István: A foszfinimin reakció 
a cukorkémiában: mono- és 

oligoszacharidok szubsztituált 
aminszármazékainak szintézise

Az előadás történelmi bevezetővel kezdő
dött, mely egyben lehetővé tette a korszerű 
nomenklatúra-tisztázást is. Ennek során 
egészen az 1920-as évekig vissza kellett 
tekinteni, amikor is Staudinger leírta az 
azidok reakcióját trifenil-foszfinnal, amely 
foszforimint eredményez. A Wittig-reak- 
ció elemzése során az előadó rámutatott ar
ra, hogy a foszforiminek reagálnak aldehi
dekkel, illetve ugyanennek a reakciónak 
van egy aza változata is. Ezen előzmények 
után került sor a foszforimin reakció bemu
tatására, amely azidok reakciója szén-dio- 
xiddal trifenil-foszfin jelenlétében. A reak
ció cukorkémiai vonatkozásainak átfogó 
ismertetése során először a reakció szinte
tikus alkalmazásainak érdekességeiről 
esett szó. A reakció, a kiindulási anyagok 
minőségétől függően, bisz-cukor-karbodi- 
imideket, ciklikus karbamátokat vagy kar- 
bodiimideket eredményezhet. Ez a nagyfo
kú változatosság indította útjára az előadó 
és munkatársai mechanizmus felderítésére 
irányuló kutatásait. A ciklodextrinekkel 
végzett kísérletek eredményeinek elemzé
se, az izolált közti termékek segítségével 
egyértelműen igazolni lehetett a reakció 
mechanizmusát. Az előadás több bioor
ganikus kémiai alkalmazási lehetőséget is 
megemlített. Ezek közül mindenképp em
lítést érdemel a glikozidbontó enzimeknek 
ellenálló uretán kötéssel összekapcsolt 
diszacharidok előállítása, valamint a szim
metrikus oligoszacharidok szintézise. 
A reakció ugyancsak lehetőséget biztosít 
amino-ciklodextrinek, és nagyobb cik- 
lodextrin konjugátumok előállítására. 
Az előadás élénk érdeklődést váltott ki. 
Az elismerő hozzászólások után a vitában 
újabb biokémiai felhasználási lehetőségek 
is szóba kerültek.

Borsodi Anna: Opioid receptorok 
és ligandumok, a heterogenitás 

molekuláris háttere

Az opioid receptorok létének bizonyításá
val egy időben (1970-es évek közepe), igen 
intenzív kutatások indultak meg természe
tes és mesterségesen előállított ligandumok 
azonosítására. Külön hajtóereje volt a kuta
tásoknak, hogy ezeknek a receptoroknak 
döntő jelentőségük van a fájdalomcsillapí
tásban. Az előadás során az MTA Szegedi 
Biológiai Központjában (SzBK) a 80-as 
évek eleje óta elért kutatási eredményekről 
kaphattunk átfogó képet. Az első részben, 
egy rövid opioid-kémiai bevezető után a 
receptorkutatás egyik kulcsfontosságú lé
péséről a receptortisztításról esett szó. 
A háromféle opioid receptor (mű, delta, 
kappa) közül elsőként Magyarországon az 
SzBK-ban állítottak elő kappa receptort le
velibékából tiszta állapotban. Az opioid re
ceptorok szerkezetének ismertetése után az 
affinitás jelzéssel kapcsolatos kutatási 
eredményekből kaphattunk ízelítőt, amely
ben mind alkaloid, mind pedig peptid típu
sú affinitásjelző molekuláról szó esett. Ké-

Az Irinyi Jánosról elnevezett kémiai tanul
mányi verseny döntőjének írásbeli forduló
jára az ország minden megyéjéből, illetve a 
fővárosból, valamint Erdélyből és a Felvi
dékről jöttek a két forduló alapján kiválo
gatott versenyzők. Összesen 199 diák neve
zett be, akik között legtöbben most is a 10. 
osztályba jártak.

A 2001 őszén kezdődött versenyen 
most is több mint 7 000 diák vett részt, bi
zonyítva a természettudomány iránti foko
zott érdeklődésüket, elismerve a kémia tu
dományának fontosságát életünkben. 
E gondolkodás és vonzalom tanár nélkül 
nem alakulhatott volna ki. A már említett,

sőbb az opioid ligandumkutatás igen izgal
mas területére pillanthattunk be. Hogyan 
állíthatunk elő nagy szelektivitású és nagy 
affinitású ligandumot? Irodalmi és saját 
eredmények azt mutatták, hogy egyszerre 
mindkét kritériumot teljesíteni szinte lehe
tetlen. Napjainkban nagyszámú, egyre 
újabb és újabb vegyületek szintézisére ke
rül sor. A számos hatékony ligandum be
mutatása mellett az előadó felhívta a figyel
met a radioaktív ligandumok használatának 
fontosságára is. A szerkezet-hatás össze
függések pontos megismerése mind a me
chanizmus, mind pedig a gyógyszerkutatás 
szempontjából nagyjelentőségű. Napjaink
ban a géntechnológia fejlődésével további 
kutatási lehetőséget biztosít a „knock out” 
állatok alkalmazása. Az előadás külön ki
tért az endomorfinok -  a legfiatalabb opi
oid vegyületcsalád -  területén folyó kutatá
sokra, amely betekintést nyújtott az 
SzBK-ban használt mérési módszerekbe is.

Kocsis László

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-ter
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai Bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http://www.kfki.hu/~chemin- 
fo/osztalv/bizott/bruckner/bruckner.htmn

mintegy 7 000 tanuló felkészítéséhez több 
ezer kiváló tanár is kellett! Ennek a nagy
szerű együttműködésnek köszönhető a 34. 
éve szerveződő országos tanulmányi ver
seny létezése, rangja, a felsőoktatás részé
ről megnyilvánuló elismerése.

Az írásbeli anyagát ebben az évben is a 
Veszprémi Egyetem Általános és Szervet
len Kémia Tanszékén készítették, és tanter
menként csomagolva hozták Győrbe, a Ré
vai Miklós Gimnáziumba május 4-én 
reggel. Az általános kémiát, az anyagszer
kezeti ismereteket, a szervetlen kémiát és a 
szerves kémiát magában foglaló tesztlapok 
megoldásaként elért legnagyobb pontszám

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny -  34. Döntő
(Győr, 2002. május 4-5.)
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66 volt, a maximális 80 pontból. A 8 számí
tási feladat is 80 pontot ért, amiből 73 volt 
a legmagasabb érték. Az összesen elérhető 
220 pontból 199-et ért el egy versenyző, 
Kiss Péter, a budapesti Apáczai Csere János 
Gimnázium tanulója.

Az első versenynap délutánján vala
mennyi tanuló laboratóriumi gyakorlaton 
vett részt, ami mennyiségi analízis volt. 
Az egészségügyi követelményeknek meg
felelően nem közvetlen szájjal szívták fel 
az oldatokat, hanem pipettalabdával. A 9. 
osztályos gimnazisták és a nem vegyipari 
szakközépiskolások Győrben a Rejtő Sán
dor Szakközépiskola korszerű laboratóriu
maiban dolgoztak, szalmiákszesz ammó
niatartalmát mérték. A 10. osztályos 
tanulók a Veszprémi Egyetem Analitikai 
Kémia Tanszékén és a Szervetlen Kémia 
Tanszékén végezték a kiadott hűtőfolyadék 
vizsgálatát. Az elérhető 40 pontot 12 ver
senyző érdemelte ki.

Az írásbeli és a gyakorlat kiértékelése 
Győrben a MTESZ Technika Házában tör
tént folyamatosan délelőtt 11 órától este 9 
óráig. A teljes eredménylistát 22 órára sike
rült eljuttatni a kollégiumba, amelyből 
megismerhető volt a szóbelire jutott 20 fő 
névsora. Az összesített eredmények sikeres 
felkészítést bizonyítottak. Átlag felett 56 
tanuló dolgozott a 199 résztvevőből.

A bírálóbizottság elnöke Bodor Endre 
professzor úr volt a Veszprémi Egyetemről. 
A bizottság tagja volt Maleczkiné Szeness 
Márta egyetemi docens a Veszprémi Egye
temről, Wajand Judit egyetemi docens az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemről, Sol
tész György egyetemi adjunktus a Debrece
ni Egyetemről. A bizottság jegyzője 
Maknics Gyula szaktanácsadó volt Tatáról, 
az irányító-szervező Várnai György Győr
ből, a Kémiatanári Szakosztály elnöke volt.

Az ünnepélyes eredményhirdetés május 
5-én 12 órakor kezdődött a MTESZ győri 
Technika Házában. Kálmán Alajos akadé
mikus, a Magyar Kémikusok Egyesülete 
elnöke köszöntötte a diákokat és tanáraikat. 
Büszkén szólt az Amerikai Kémikusok 
Egyesületének magyar származású elnöké
ről, aki Szent-Györgyi Albert emléktáblát 
avatott fel Szegeden, az Irinyi-verseny után 
egy héttel. A mai diáknak kell folytatni ezt 
a „magyar” utat, tanulni, búvárkodni, sze
retni kell a természettudományokat, hogy a
XX. század nagy magyar tudósainak sora 
folytatódjon a XXI. században is.

A díjkiosztáson 2 versenyző kapott Iri- 
nyi-díjat (10-10 ezer forintot az oklevél 
mellé), 20 tanuló oklevelet, emlékplakettet,

* M a leczk in é  dr. S zen ess  Márta: Kémiai feladatok és 
megoldások, Lipthay S á n d o r: A XX. század 
olimpiai kézikönyve (négynyelvű), Videó Mikes 
Kelemenről Levelet kaptam... címmel

könyvjutalmat*, majd 19-en vették át az 
írásbeli dicséretet sikeres helyezésükért. 
A felkészítő tanárok ugyancsak átvették az 
elismerő oklevelet és az Irinyi-versenyek 
feladatainak gyűjteményét.

A 9. osztályosoktól „viszontlátással” 
búcsúzott a szervezőbizottság, a 10. osztá
lyosoknak pedig további sok sikert kíván

va, annak a reményében, hogy az OKTV és 

a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia tagjai 

között olvashatjuk neveiket.

A díjazottak neveit a 2002. júliusi MKE 

Közlemények tartalmazza.

Várnai György

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 
meghirdetése a 2002-2003. tanévre

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, az Oktatási Minisz
térium, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata és Pedagógiai Intézete meg
hirdeti a 35. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2002-2003. tan
évre.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban 
tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás terjedjen ki az alkalma
zott és a környezeti kémiára és a kémia történetének magyar vonatkozásaira.

A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani, 
ahol a biztonsági szabályoknak megfelelően pipettalabda használata kötelező. Az 
iskolai és a megyei fordu’ók feladatait a megyék önállóan készítik el. Az első for
duló írásbeliből (számítási feladatok és elmélet), a második forduló írásbeliből és 
gyakorlatból áll. A második forduló írásbeli munkájához központi feladatok is igé
nyelhetők a versenybizottságtól (9021 Győr, Szent István u. 5. MTESZ).

A feladatok elkészítéséhez segítséget adnak a Középiskolai Kémiai Lapokban 
megjelent ismertetők és feladatok.

A döntőbe nevezhető tanulókat a selejtezők eredményei alapján választják ki a 
pedagógiai intézetek, ill. Budapesten a Fővárosi Pedagógiai Intézet. A benevezhe
tő megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határoz
za meg a versenybizottság és megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek.

Az országos döntő költségeit, beleértve a versenyzők teljes ellátását is, a meg
hirdetők és a résztvevőket kiküldő intézmények közösen fedezik. A kísérőtanárok 
ellátását szolgáló térítési díjat a kiküldők biztosítják. A térítési költségekről a me
gyei verseny előtt küld tájékoztatást a versenybizottság a pedagógiai intézeteknek.

Az országos döntő írásbelijén minden versenyző azonos feladatlapot kap. A la
boratóriumi gyakorlaton más-más feladatot kapnak a 9., illetve a 10. osztályos ta
nulók. Az értékelést és a rangsorolást kategóriánként végzi a versenybizottság. 
Az írásbeli és a gyakorlati munka eredményét a verseny első napján, az értékelés 
befejezése után nyilvánosságra hozza a bizottság.

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói. Ezen belül az I. a. kategóri
ába tartoznak azok, akik legfeljebb heti 2 órában tanulták a kémiát. Az I. b. kategó
riába soroljuk azokat a versenyzőket, akik a heti 2 óránál magasabb óraszámban ta
nulták a kémiát, valamint a vegyész és a vegyész jellegű szakközépiskolák tanulóit.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói. Ezen belül a II. a. kategóri
ába tartoznak azok, akik legfeljebb heti 2 órában tanulták a kémiát. A II. b. kategó
riába soroljuk azokat a versenyzőket, akik a heti 2 óránál magasabb óraszámban ta
nulták a kémiát, valamint a vegyész és a vegyész jellegű szakközépiskolák tanulóit.

AIII. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyamban tanuló szakközépiskolai ta
nulók, akik 1 vagy 2 évig tanulták a kémiát.

A fentiektől eltérő óraszámban dolgozó iskolák a pedagógiai intézettel egyez
tetve, saját döntésük szerint sorolják kategóriába a versenyzőket.

Az országos döntőn nyilvánosan és ünnepélyesen történik a verseny eredmény- 
hirdetése, amikor kategóriánként, a létszámmal arányosan, 2-5 tanuló kap okleve
let és emlékérmet. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért 
illetve a kiemelkedő részeredményekért. Az 1998-ban alapított, pénzjutalommal 
járó Irinyi-díjat 2 versenyző kapja. A verseny egészére vonatkozó általános és 
szakmai értékek alapján Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osz
tályos tanuló.

A jelentkezési határidőket Id. a következő oldalon!
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Vegyipar

(12. évfolyam, 6. szám, 2002. június)
A Magyar Vegyipari Szövetség éves 

közgyűléséről
A vegyipar szakmai kihívásai Európá

ban. A magyar vegyipar helyzete és kilátá
sai

Az országos szövetségek összefogása 
nélkül a vegyipar nem lehet sikeres 

„A XXI. század magyar vegyiparáért” 
A Növényvédőszer-ipari Szakmai Szö

vetség közgyűléséről
Magyar Kozmetikai Mosó- és Tisztító

szeripar Szövetség IX. Közgyűléséről 
Versenytársak szövetségben 
Várakozások és realitás. A hártyásszár- 

nyú szitakötők mind kipusztultak
Közép-Kelet-Európa petrolkémiai ipara

-  változások és lehetőségek
Mérföldkő a hazai ipartörténetben. 

A TVK Rt. vezető regionális gyártóvá vál
hat Európában

Hírek a vegyiparból 
A reformkor vegyészete

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 6. szám, 2002. június)
Siska József -  Miháltz Pál -  Csikor 

Zsolt: Zárt rendszerű folyamatos hulladék- 
abroncs-pirolizálás

Új Therban® üzem megnyitása Lever- 
kusenben

Bertram, M.: Új speciális elasztomerek: 
a szilikon- és a fluorkémia kombinálása 

Csak a változás állandó! A Michelin Ma

gyarországon -  a Michelin a nagyvilágban 
Váradi József -  Gipperich, Christof -  

Kassel, Dieter: Integrált tömítések vasbe
ton alagútszegmensekhez

Bültjer, Uwe: Üvegszál-erősítésű anya
gok piaci helyzete Európában 2001- 
2001-ben

Korróziós Figyelő

(42. évfolyam, 3. szám, 2002.)
Bognár János: A lakk-festékipar ered

ményeinek nemzetközi és hazai statisztikai 
feldolgozása

Grünwald Ernő -  Atyim Pál: Színes dí
szítő és műszaki galvánbevonatok

Szabó József: Az európai és a hazai 
szabványosítás a korrózióvédelem területén 

Fortuna László: Egy minőségügyi 
szakértő megjegyzései

Mohácsi Gábor: A helyszíni leszakításos 
tapadásvizsgálat továbbfejlesztett eljárása

5. E.

A 35. Irinyi-verseny határidői

(lg.) Az iskolák igazgatói jelentik a pedagógiai intézetek
nek a versenyezni kívánó tanulók létszámát kategóriánkén
ti bontásban 2002.december 22-ig.
(Ped. Int.) A pedagógiai intézetek által megbízott szervezők 
elkészítik a feladatlapokat 2003. január 26-ig.
(Ped. Int.) A pedagógiai intézetek továbbítják a feladatlapo
kat az iskolákhoz 2003. február 3-ig.
(lg.) Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák 
szabályai szerint 2003. február 5-én, szerdán, 14-16 óráig. 
(lg.) A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felter
jesztik a pedagógiai intézet által megadott pontszám feletti 
dolgozatokat a pedagógiai intézethez 2003. február 19-ig. 
(Ped. Int.) A pedagógiai intézetek által felkért versenybi
zottság felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, és összeál
lítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát 2003. 
február 22-ig.
(Ped. Int.) A versenybizottság elkészíti vagy Győrből 
igényli a megyei forduló feladatait.
Igénylés Győrből 2003. február 28-ig.
Elkészítés helyileg 2003. március 6-ig.
(Ped. Int.) A megyei fordulók lebonyolítása a pedagógiai 
intézetek által felkért iskolákban 2003. március 12-én (szer
dán) 9-13 óráig.
(Ped. Int.) A pedagógiai intézetek a versenyek alapján elké
szítik az országos döntőbejutott tanulók névsorát kategóri
ánként. A névsort kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, 
akik a döntő értékelő munkájában vesznek részt.
A két névsort megküldik az Irinyi János Kémiaverseny Bi
zottságának (9021 Győr, Szent István u. 5. MTESZ) és in
tézkednek a részvételi hozzájárulás befizetéséről 2003. áp
rilis l-jéig.
Az országos döntő Győrött 2003. május 3- 4-én lesz. 

Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya

MEGHÍVÓ

a BME Vegyipari Műveletek Törzstanszék 
50 éves évfordulójának ünnepi ülésére 

Helye: BME Oktatói klub,
Bp. XI. Műegyetem rkp. 1-3. K. épület I. em. 65. 
Időpontja: 2002. szeptember 10-én, kedden 9^  óra 

Kubinyi Miklós (BME):
Dékáni megnyitó 

Fonyó Zsolt (BME):
A BME Vegyipari Műveletek Tanszék ötven éve 

Szalmásné Pécsvári Gabriella (MÓL Rt.): 
Fejlesztések a MÓL Rt. Dunai Finomítójában 

Szentmiklóssy László (BC Rt.):
Vegyipari folyamatok integrálása a BorsodChem Rt.-nél 
Balog György (Olajterv Rt., Magyar Mérnöki Kamara): 

Vegyi- és olajipari folyamattervezés gyakorlata és jelentősége 
Szünet

Mizsey Péter (BME):
Vegyipari folyamatirányítás oktatása és kutatása 

Rév Endre (BME):
Vegyipari folyamattervezés és modellezés oktatása és kutatása 

Simándi Béla, Sawinsky János (BME):
Műveletek szuperkritikus közegben 

Kemény Sándor, Deák András (BME):
Ipari statisztika kutatása és alkalmazása 

Állófogadás, laborlátogatás, 
tanszéki kutatócsoportok bemutatói

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Fonyó Zsolt 
tanszékvezető egyetemi tanár
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Szem le., .Szem le.. .Szemle

A Shell cég bioetanol előállítására 
szolgáló eljárás fejlesztését 

finanszírozza

A Shell cég 29 millió USD-t fektet a 
bioetanol technológiát fejlesztő Iogen 
Energy Corporation nevű kis kanadai cég
be. A beruházás célja, hogy az Iogen 
Energy cég a világ első olyan, ipari méretű 
gyárát építse meg, amelyben különböző 
megújuló nyersanyagokból (pl. fából, szal
mából) az eddigieknél hatékonyabb Iogen 
Energy technológiával készített cellulózból 
és hemicellulózból származó cukrok er
jesztésével bioetanolt fognak előállítani. 
A Shell által beruházott összeg a kanadai 
cég tőkéjének 20%-át teszi ki.

Az Iogen-eljárás a megújuló nyers
anyagok speciális előkezelésének, korszerű 
enzim- és erjesztési technológiák kombiná
ciójából áll. A glukózoldat fermentációjá
hoz élesztő mellett genetikailag módosított 
baktériumokat is használnak. Mellékter
mékként elektromos áram és állattápszer 
keletkezik.

Környezetvédelmi okokból és az oktán- 
szám növelésére motorbenzinekbe általá
ban 15%-ig terjedő mennyiségben metil- 
tercier-butilétert (MTBE) kevernek, 
azonban az elmúlt években szerzett kedve
zőtlen tapasztalatok miatt az USA több ál
lamában az MTBE használatát korlátozták, 
és szó van teljes betiltásáról is. A metil- 
tercier-butilétert a gazdaságosabban gyárt
ható és a környezetet kevésbé terhelő 
bioetanollal helyettesíteni lehet. A Shell és 
az Iogen cégek remélik, hogy az ipari mére
tű berendezés üzemeltetése során gyűjtött 
tapasztalatok alapján a bioetanol gyártási 
költségét tovább lehet csökkenteni. (For
rás: European Chemical News, 13-19 May 
2002, p. 29)

A legújabb trend: másfél millió t/év 
kapacitású etilénüzemek

A Halliburton KBR egy idén megjelent ta
nulmánya szerint ma már akár 1,5 millió 
t/év kapacitású etilénüzemeket lehet építe
ni, mind gáz, mind folyadék nyersanyagra 
(gáz alatt a földgázból kivont C2-C4 szén- 
hidrogének, folyadék alatt a kondenzátu- 
mok, benzinek és gázolajok értendők). 
A tanulmány megállapította, hogy az évi 
700 kt kapacitású üzem egy tonnára vonat
koztatott beruházási költsége kb. 16%-kal, 
egy 1 Mt/év kapacitású üzemé 35%-kal ki
sebb, mint egy 500 kt/év kapacitású üzemé.

A tanulmány szerint a közép-keleti gázra 
épített krakküzemek lesznek a legverseny
képesebbek. (Forrás: Petroleum Technolo
gy Quarterly, Spring 2002, p. 13)

Évtizedünkben a polipropilén 
fejlődési jövőképe jobb, 

mint a polietiléné

Az amerikai SRI tanácsadó cég által ké
szített World Petrochemical Report szerint 
a polimerek közül elsőként a polipropilén 
lábal ki a recesszióból. Ennek fő oka az, 
hogy a polipropilén kiváló műszaki sajátsá
gai és kedvező ára miatt a polipropilén
igény évi 6,3%-os növekedésével lehet szá
mítani. Az SRI tanulmány előrejelzése 
szerint emiatt a polipropiléngyártó üzemek 
jelenlegi 84%-os kihasználtsága az évtized 
közepére 88%-ra nőhet, annak ellenére, 
hogy az eddig bejelentett, 2006-ig üzembe 
helyezendő új üzemekben évente több mint 
8 millió t propilént fognak termelni. Az új 
üzemeknek 55%-át a Közép-Keleten és Kí
nában, 16%-át Ázsiában építik.

A polietilén a recesszióból sokkal las
sabban fog kilábalni, mint a polipropilén, 
mivel a 2006-ig megépülő új polietilén üze
mek egyesített kapacitása 13,6 millió t/év, 
ami lényegesen nagyobb az új polipropilén 
üzemekénél. Emiatt várható, hogy a polieti
lén üzemek kihasználtsága 2002-2003-ban 
csak 77% lesz, ami 2006-ban 80%-ra, 
2010-ben 90%-ra nőhet. (Forrás: European 
Chemical News, 15-21 April 2002)

A propilénhozam fokozása kataliti
kus krakkolásnál

A polipropilén alapanyagának, a propilén
nek ma kb. 66%-át szénhidrogének vízgőz 
jelenlétében végrehajtott termikus pirolízi- 
sének (steam cracking) és kb. 32%-át szén- 
hidrogének fluid katalitikus krakkolásának 
(FCC) melléktermékeként, továbbá mint
egy 2%-át propán katalitikus dehidro- 
génezésével állítják elő. Mivel az etilén 
iránti igény növekedése évente 4-5%, vi
szont a propilénigény növekedése évente 
várhatóan 6%-nál nagyobb lesz, és mivel a 
növekvő propilénigényt a jelenleg és a kö
zeljövőben épülő steam cracking üzemek 
különböző okokból nem tudják kielégíteni, 
ezért fokozott jelentősége lesz a fluid kata
litikus krakkolás műszaki továbbfejleszté
sével elérhető propilénhozam növelésének.

Ilyen eljárást dolgozott ki PetroFCC né

ven a UOP (Universal Oil Products) cég, 
amellyel a gázolajok szokásos fluid katali
tikus krakkolásánál keletkező propilén 
mintegy 5 m% hozamát akár 22 m%-ra le
het növelni. Az eljárást meglévő FCC üze
mekben is, azok megfelelő átépítése után, 
használni lehet. (Forrás: Erdői Erdgas 
Kohlé, Jahrgang 118, Mai 2002, pp. 
242-248)

Propilén propánból

Mivel a hagyományos pirolízis során kép
ződő etilén és propilén aránya csak vi
szonylag szűk határok között változtatható, 
de a propilén iránti igény nagyobb mérték
ben nő, a ‘80-as évek óta elterjedőben van
nak a propilént propán katalitikus 
dehidrogénezésével előállító eljárások. 
A kezdeti időszakban kidolgozott ún. első 
generációs eljárások az igen rövid ciklus
idők, a nagy beruházási és üzemeltetési 
költségek, valamint a dehidrogénezés rossz 
szelektivitása miatt nem voltak versenyké
pesek, ezért jelentősebb mértékben nem 
terjedtek el. Az új, második generációs 
technológiák jobb katalizátoraival az emlí
tett hátrányokat jelentős mértékben csök
kenteni lehetett. (Forrás: Petroleum Tech
nology Quarterly, Spring 2002, p. 14)

A benzolpiac fellendülése 2005 
előtt nem várható

Nyugat-Európában a benzolnak több mint 
felét etilbenzol/sztirol gyártására használ
ják. Ezenkívül jelentős mennyiségű benzolt 
használnak kumol, ciklohexán, anilin, nit- 
ro-benzolok és különböző alkil-benzolok 
előállítására.

Nyugat-Európa benzolgyártási potenci
álja 8,8-9,1 Mt/év. Ennyit a nyugat-európai 
piac, elsősorban az erőteljesen csökkent 
sztirolkereslet miatt nem tud felhasználni. 
Régebben az európai gyártók a felesleges 
benzol nagy részét az USA-ba exportálták, 
ma azonban az amerikai exportlehetőség 
megszűnőben van, mivel az Európán kívüli 
országokban (Közép-Kelet, Afrika) épített 
új üzemekben gyártott benzol olcsóbb, 
mint az európai. Emiatt maguk az európai 
benzolfelhasználók is szívesebben dolgoz
nak az olcsóbb importált benzollal.

A Shell társaság az általa Európában 
előállított benzol olcsóbbá tételére 
Moerdijk-ben (Hollandia) 25 MUSD beru
házási költséggel egy 500 kt/év kapacitású,
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Krupp-Uhde technológiával működő ben
zol extrakciós üzemet épít, amely 2002 vé
gén kezd el termelni. Nyersanyagként a 
Shell Moerdijk-i és más finomítóiban gyár
tott pirolízisbenzint fogják felhasználni. 
Az itt termelt benzolt az eddig importált 
benzollal működő 500 kt/év kapacitású etil
benzol üzem nyersanyagaként fogják fel
használni.

A benzol túlnyomó részét könnyűbenzi
nek katalitikus reformálásával előállított 
benzoltartalmú reformátumokból és az eti
léngyártás melléktermékéből, az ún. 
pirolízisbenzinekből vonják ki. Mindkét 
nyersanyagból extrakcióval vagy extraktív 
desztillációval állítanak elő 99,99%-nál 
tisztább benzolt.

A CMAI egy közelmúltban megjelent 
tanulmánya szerint a benzoligény annak el
lenére, hogy 2001-ben 2,7%-kal kisebb 
volt, mint 2000-ben, 2005 végére elérheti 
az évi 3,5%-os növekedést.

Európában a Shell Moerdijk-i új üze
mében 2002 végétől kezdve évente 500 kt 
benzolt fognak gyártani, ami szükségtelen
né fogja tenni, hogy a meglévő etil-benzol 
üzem nyersanyagát továbbra is importból

fedezzék. Jelentős mennyiségű benzolra 
lesz szükség a Lyondell 2003 végén üzem
be helyezendő 640 kt/év kapacitású sztirol- 
gyártó üzemének ellátására. A CMAI ta
nulmánya szerint 2003-ra az európai benzol 
deficit kb.700 kt-ra nő, és Nyugat- és Kö- 
zép-Európa az elkövetkező négy évben kb.
1,5 Mt/év benzolt fog importálni. Az emlí
tett mennyiségeket a Közép-Keleten már 
meglévő üzemek kihasználatlan kapacitá
sai, később pedig a Szaúd-Arábiában és 
Iránban 2003-ra megépülő új üzemek elő
reláthatóan fedezni tudják. (Forrás: Euro- 
pean Chemical News, Supplement March 
2002)

Cseh elképzelések az aromásgyár
tás növelésére

A cseh Chemopetrol vállalat a német Linde 
céget bízta meg, hogy litvinovi etilén üze
mének kapacitását 435 kt/év-ről 560 kt/év
re bővítse. E nagyobb kapacitású üzem ter
mékéből a jelenleg gyártott 176 kt/év 
helyett 240 kt/év benzolt lehetne előállítani.

A cég a benzoltermelés fokozására 
megvalósíthatósági tanulmányt készít.

A kávé kémiája

A frissen főzött gőzölgő kávé aromája ki
húzza az embereket az ágyból, és betéríti az 
utcai sétálókat a kávéházakba. Világszerte 
sok millió ember nehezen dolgozná végig a 
napot a kávé mentális tisztaságot nyújtó 
koffeinje nélkül. Naponta több mint egy- 
milliárd csésze kávét iszunk meg.

A hozzáértők egyetértenek abban, hogy 
a kávé sűrített megjelenése a presszókávé 
(expresso), a sötét, átlátszatlan kávéfőzet a 
tetején a bársonyos vörösesbarna habbal, 
amit krémnek hívnak és mindez természe
tesen az apró porceláncsészében. Mint is
mert, a presszókávét kisebb mennyiségű 
nagynyomású forró víznek a finoman darált 
pörkölt kávé rétegen keresztülengedésével 
készítik. A kapott koncentrált főzet nem 
csupán oldható szilárd anyagokat tartal
maz, hanem sokféle aromás vegyületet is az 
apró olajos cseppek emulziójában, amelyek 
együttesen adják a presszókávé egyedien 
gazdag ízét és illatát. Egy adag eszpresszó
hoz 50-55 pörkölt kávészemre van szükség, 
és egy hibás szem észrevehető mellékízt ad 
a kávénak.

Két kávéfajtát termesztenek, a Coffea 
arabica-t és a Coffea canephora-t, vagy 
másképpen robusta-t; előbbi a világterme
lés kétharmadát, utóbbi a maradék egyhar- 
madát adja. A kávé az olaj után a második

helyen áll a világkereskedelemben érték
ben. Az arabica Etiópiából származik, öt
hat méteres fákon terem, temperált klímát 
és gondos termesztést igényel. A belőle ké
szült presszókávénak intenzív, bonyolult 
aromája van, ami virágokra, gyümölcsre, 
mézre, csokoládéra, karamellre, vagy pirí
tott kenyérre emlékeztethet. Koffeintartal
ma sosem haladja meg a 1,5%-ot. Kiváló 
minősége és íze miatt drágábban adják, 
mint a robusta-t. A robusta 12 m-ig is meg
növő fákon terem, a meleg, nedves klímát 
kedveli. Kávéfőzete testes, viszonylag fa
nyar, földszagú, koffeintartalma 2,4-2,8% 
közötti.

A leszüretelt kávé 65%-os víztartalmát 
a feldolgozás során 10-12%-ra csökkentik, 
és így nyerik az elsődleges nyers vagy zöld 
kávészemeket. Ezeket az igényes vevők 
egyenként átválogatják (géppel), így ki
szűrve a hibás szemeket.

Ezután a zöld kávészemeket pörkölik, 
ennek során a zöld kávé mintegy 250 kü
lönböző illékony molekuláris speciesze 
megszaporodik, és számuk meghaladja a 
800-at. Nagy hőmérsékleteken, 185-240 
°C-on a cukrok egyesülnek az aminosavak- 
kal, peptidekkel és proteinekkel a Maillard- 
reakció karamellizációs folyamatában. 
A végtermékek a barnás, édes-keserű 
glikoszilamin és a melanoidinek (amelyek 
a kávé domináns ízét adják), valamint a 
szén-dioxid (12 liter egy kilogramm pör

mkl

A tanulmány készítését a US Trade and 
Development Agency 288 000 USD-ral tá
mogatja, a Chemopetrol hozzájárulása 
56 000 USD. (Forrás: European Chemical 
News, 4-10 February 2002, p. 28)

Új eljárás aromás szénhidrogének 
előállítására

A Zeolyst cég a koreai SK Corporationnal 
együttműködve egy olyan eljárást dolgozott 
ki, amellyel benzinreformáló üzemek termé
két (az ún. reformátumot) nemesfémtartalmú 
zeolitkatalizátor segítségével közvetlenül 
aromás szénhidrogénekké és propán-bután 
gázzá lehet átalakítani. A katalizátor a refor- 
mátumban lévő nagyobb molekulatömegű 
aromás szénhidrogéneket hidrodealkilezés- 
sel és transzalkilezéssel benzollá, toluollá és 
xilolokká, a nemaromás szénhidrogéneket 
hidrokrakkolással főleg propánná és butá- 
nokká alakítja. Az eljárást regenerálás nélkül 
több mint két éve ipari méretben használják. 
(Forrás: European Chemical News, 8-14 
April 2002, p. 24)

SP

költ kávéra számítva). Egyidejűleg nagy
számú kisebb tömegű aromás molekula ke
letkezik, ezek az illékony vegyületek adják 
a kávénak az ismerős illatát. A tradicionáli
san 20 perces pörkölés során a kávészem 
térfogata több mint felével növekszik, tö
mege pedig ötödével csökken.

A kávé illatát az említett 800 feletti 
komponens adja, ám ezek között vannak 
domináns illatok. Sajnálatos módon a leg
erőteljesebb illattal a hibás szemekből szár
mazó molekulák rendelkeznek. így, az éret
len szemek kellemetlen aromájáért az 
etilbutanoát és az etilglikolát molekulák a 
felelősek. A metilizobomeol és a trikloro- 
anizol (TCA) adja a robusta kávék karakte
risztikus fóldszagát (a TCA a ledugaszolt 
borokban is előfordul).

A kávéfozéskor a presszókávé elkészí
téséhez 92-94 °C-os, 9 atmoszféra nyomá
sú forró vizet használnak. A finomra, köze
pesre darált kávét betöltik a perforált 
kosárba, és erősen megnyomkodják, hogy 
kompakt ágyat képezzenek. A parányi ká
vészemcsék felületén levő mézsűrűségű 
olaj nagy hidraulikai ellenállású réteget ké
pez, amelyen a gőzölgő forró extrahaló víz 
csupán ml/sec sebességgel haladhat. 
Az ajánlott 30 másodperces főzés során kb. 
30 ml sűrű kávéfőzetet kapnak, amelyet a 
krém fed le. Ha a habos felszín világos, ez 
arra utal, hogy az extrakció nem volt teljes 
(a durva darálás, az alacsony vízhőmérsék
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let vagy a rövid extrakciós idő miatt). Ha a 
krém nagyon sötét árnyalatú és középen 
lyukas, akkor valószínűleg a kávét túl fi
nomra darálták, vagy túl sok kávét tettek a 
kávéfőzőbe. A túlextrahált kávé jele vagy a 
nagy buborékos fehér hab (ha a víz túl for
ró volt), vagy csak egy fehér folt a csésze 
közepén (amennyiben a főzési idő túl hosz- 
szú volt).

A túlextrahálás (a 30 sec-os idő meg
haladása) odavezet, hogy a főzetbe nem- 
kívánatos és kevéssé oldható aromás ve- 
gyületek kerülnek. Az extrahálási idő 
megduplázódásakor (30-ról 60 sec-ra) a fő
zetben közel háromszorosára, 2,5 ppm-re 
nő az avasságot okozó 2,4-dekadienal, 
ugyancsak háromszorosára, 0,8 ppm-re az

ugyancsak avasságot okozó 2,4-nonadi- 
enal, 70%-kal, 2 ppm-re a füstösséget oko
zó etilgujakol, másfélszeresére, 1,2 ppm-re 
a csokoládéízt adó 2-etil-3,5-dimetilpirazin 
és a 2-etil-3,6-dimetilpirazin, 75%-kal, és 
0,7 ppm-re a fahéj jelleget adó metilszali- 
cilát koncentrációja.

A krém, a presszókávé tetején levő sűrű, 
vörösesbarna hab főleg apró szén-dioxid és 
vízgőzbuborékokból áll, amelyeket felületi 
film vesz körbe. A krémben természetesen 
benne vannak a kulcsaromás komponense
ket tartalmazó emulgeált olajok (0,1 g/csé- 
sze) és a kávészem szerkezetének sötét 
darabjai. A végtermék egy sokfázisú kollo
idrendszer, amelyben a vízmolekulák a dis- 
zpergálódott gázbuborékokhoz, olajcsep-

pekhez és szilárd darabokhoz kötődnek, így 
öt mikronnál kisebb részecskét képeznek. 
A kolloid jelleg az italnak nagy viszkozi
tást és kis felületi feszültséget ad. A presz- 
szókávé így láthatóan beborítja a nyelvün
ket, és ott az emulgeált olajokban beoldott 
illékony aromásokat felszabadítja. A jó 
eszpresszó íze és aromája az elfogyasztás 
után 20 percig is megmarad. Szerencsére a 
kávézónak nem kell mindent tudnia a kávé 
kémiájáról. (Forrás: Ernesto Illy, Scientific 
American, June 2002. p. 72.)

[A szerző a trieszti székhelyű illycaffe 
családi vállalkozás elnöke, vegyészdoktor.]
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T ]  Mj POLIMER KÉMIA KFT.
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Álláshirdetés
A vegyipar meghatározó szereplőjeként 1994 óta gyártunk és forgalmazunk epoxigyantákat, térhálósítókat és re
aktív hígítókat. Vevőink egyedi igényeinek megfelelően „testre szabott” epoxi rendszereket alakítunk ki, amelye
ket az élet számos területén -  a művészi alkotásoktól az ipari megoldásokig -  alkalmaznak.
Dinamikusan fejlődő szervezetünk fiatal csapatába keresünk:

Kutatás-fejlesztési laborvezetőt
az Ön feladata lenne -  egy egyéves betanulást követően -  többek között a K + F projektek vezetése, technológiá
ink pontosítása, új epoxi rendszerek kifejlesztése.
Az okleveles vegyészmérnök, vagy okleveles vegyész végzettség, a közép-, vagy felsőfokú német nyelvtudás és a 
K + F területen szerzett gyakorlat követelmény. Epoxikémiai és/vagy festékipari ismeretek előnyt jelentenek.

Labortechnikust

állandó délutános munkarendbe, minőségellenőrző feladatkörbe vegyész technikusi végzettséggel.

Vegyipari technikusokat és vegyipari szakmunkásokat

folyamatos munkarendbe, üzemi munkára keresünk reaktív hígítók, epoxigyanták és térhálósítók gyártásához. 
Vegyipari végzettség követelmény, műgyantaüzemi vagy gyógyszeripari gyakorlat előnyt jelent.

Könyvelőt

az Ön feladata -  folyamatos betanulás mellett -  a számlaforgalom követése, a házipénztár vezetése, az analitikák 
egyeztetése a főkönyvvel, a vevő-szállitói egyenlegek követése.
Mérlegképes könyvelői és közgazdasági végzettség, közép-, vagy felsőfokú német nyelvtudás, szövegszerkesztői 
és táblázatkezelői ismeretek megléte követelmény, felsőfokú szakirányú képesítés előnyt jelent.

Termelési asszisztens

feladata az üzemvezető és terhelésirányító mellett a gyártási lapok követése, a kiszerelési lapok könyvelése, az 
anyagok bevételezése, és a termelési statisztikák készítése.
Középfokú végzettség, német nyelvtudás, gépírási-, szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek alapkövetel
mény, vegyipari és/vagy közgazdasági ismeretek előnyt jelentenek.

Elvárásunk, hogy a jelentkező kreatív, önálló munkavégzésre képes, becsületes és csapatszellemben dolgozni tu
dó személyiség legyen. A szakmai fejlődést folyamatos továbbképzéssel biztosítjuk.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el szakmai önéletrajzát a fizetési igényét tartalmazó mo
tivációs levéllel együtt a következő címek egyikére:

P + M Polimer Kémia Kft. 
Dr. Mihalkó Zoltán 

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 27.
Tel.: 52 / 52 11 50 
Fax:52 / 52 11 51 

e-mail: info@pmpolimer.hu

P + M Polimer Kémia Kft. 
Harkai Gábor
1238 Budapest, Helsinki út 114. 
Tel.: 1 / 421 70 49 
Fax: 1 / 421 70 41 
http://www.epoxispecialista.hu
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M ó d s z e r e k :

A BYK c é g  tö b b ,  m int 10 é v e  

je len  van a m agyar  e g é s z s é g ü g y b e n ,  

m o d e r n  im m u n k ém ia i r e a g e n se k  és 

m ű szerek  szé le s  vá lasztékával.

I m m u n k é m i a i  a u t o m a t á k :
• radioimmunassay 

• chemiluminescens immunassay 
• enzim immunassay

• RIA-mat 280
• LIA-mat 300
• LIA III.

(Liaison, Advantage)

F o r g a l m a z o t t  p a r a m é t e r e k :

Pajzsmirigy Tumor-
markerek

Hormonok

TSH TPA-M LH
TSH neonatal CA 19-9 FSH
T 3 CA 125 II. Prolactin
T 4 CA 15-3 hCG
fT 3 CA 72-4 AFP
ft 4 CEA Progesteron
Thybia NSE Testosteron
Thyroglob. PSA Estradiol
Anti-TG fPSA ACTH
Anti-TPO S-100 HGH

IGF-1

Anyagcsere Csont és 
ásv. anyagcs.

Infekció

C-peptid Calcitonin PCT
Ferritin Intact PTH
Cortisol Osteocalcin
Myoglobin 25-Hidr-Vit.D
HVA/VMA 1,25-Hidr-V.D
B-2-Microgl. PTHrP

Hypertensió Anémia Autoantitestek
Reumafaktorok

Activ Renin EPO Anti-Cardiolipin
Aldosteron Ferritin (IgG/IgM/lgA)

Anti-n-DNA 
Rheumat. fakt.

(IgG/IgM/lgA)
MÁK
TAK
TPO
ENAs
Lp(a)
f-PA
PAI-1
D-Dimer

• S-100 protein a központi idegrendszer károsodásának első, 
megbízható markere szérumban

• A PROCALCITONIN (PCT) gyulladási faktor, gyors, gazdaságos vizsgálata
• A PCT és S-100 alapvetően fontos a sürgősségi betegellátásban.
• Kereskedelmi kérdésekben (beszerzés, rendelés) a BYK saját importőr cége a 

LABOREXPERT Kft. (1138 Budapest, Váci út 168/F, Tel.: 239-4129, 239-2839

Minden alkalmazási és beszerzési kérdésben rendelkezésre állunk.
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ELEM-ÖSSZETÉTEL ANALÍZIS FELSŐFOKON
Több, mint 100 év tapasztalata garantálja 

a gyors és megbízható eredményt

Vario EL * IRMS I Vario

| v le m e n ta r

f é l é m é ntar

EL

elementar
Analysensysteme GmbH

Technologie von Heraeus 
für Quaiitäts- und Umweltkontrolle

Vario EL ■ liquid 
V ario  TRACE
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AKTIVIT Kft-
H-15 8 1 -B u d a p e s t .  Pf.: 104. 
H-1145-Budapest, Pótervárad u. 14. 
Tel: 221-7865, 221-7866. Fax: 252-9940.

VARIO EL III: Automata sorozat-analizátor különféle halmazállapotú minták 
C, H, N, S és O tartalmának meghatározására 0,01%...100% tartalom között.

VARIO EL liquid: Automata sorozat-analizátor folyadék minták C, H, N, S 
és O tartalmának meghatározására 0,01%...100% tartalom között automata 
befecskendezéssel, akár fűtötten is.

VARIO TRACE: Automata sorozat-analizátor minták N és S tartalmának 
meghatározására akár 1 ppm esetében olaj-termékekből és más mintákból.

VARIO MAX: Automata sorozat-analizátor különféle halmazállapotú minták 
C, H, N, és S tartalom meghatározásra 0,01%-100% között, 5g / 5ml bemérésig.

VARIO EL IRMS és VARIO MAX IR MS: Automata analizátor
különféle halmazállapotú minták speciális- és nyomelemzésére 13C, 15N, 34S tömeg- 
spektrometriás ellenőrzéssel mikro és makro bemérésből.
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A lakkfestékipar eredményeinek nemzetközi és hazai 
statisztikai feldolgozása

BOGNÁR JÁNOS*

Az ágazatra jellemző fejlődési trendek

A globalizációval járó  átrendeződési folyam atok az elmúlt 
években Európában is folytatódtak. Tovább szűkült a fes
tékipar (értsd bevonóanyagok gyártása) alapanyagainak és 
készterm ékeinek piaca. M eghatározó kulcsszó lett a „har
m onizáció”, az európai környezet- és egészségvédelm i 
szabályozások és rendeletek összehangolási szándéka.

A festékipar m űszaki fejlődése a lassuló növekedési 
trend m ellett is jelentős változásokat ígér az elkövetkező 
évekre. Akárcsak Nyugat-Európában, a kelet-európai or
szágokban is tért hódítanak az oldószerszegény rendsze
rek, átlagon felüli fejlődést m utatnak a porlakkok, és egy
re inkább szám olnak az elek tronsugaras té rhálósítású  
technológiák bevezetésével.

Új típusú  po lim erkom binációk je lennek  m eg a m ű
gyanta-forgalm azók  választékában, po lim er m átrixba 
ágyazott nanom éretű szilikátszemcsék növelik a készter
m ék karcállóságát és kem énységét, az ún. szol-gél techni
kával ásványi felületekre lecsapatott fém oxidok könnyen 
d iszpergálható , m egváltozott fénytörésű  p igm enteket 
eredm ényezhetnek, bevezetésre kerülnek az ún. önfelépü
lő festékrendszerek, am elyekben nedves állapotban, fázis 
szétválással különválik a hordozóra jó l tapadó, kiem elke
dő védőképességű alapozó réteg a felületre felúszó átvonó 
tulajdonságú rétegképzőtől.

U gyancsak m élyreható választékbővülést m utatnak a 
festékfelhordó eszközök. M eghatározó szem pont a felhor
dási veszteség csökkentése és az előíráshoz maxim álisan 
igazodó pontos rétegkialakítás.

A lakkfesték-felhasználás területi megoszlása

Összeállításunkban megkíséreljük bem utatni a festékpiac 
nem zetközi és hazai statisztikai feldolgozásának legújabb 
eredményeit.

A z 1. ábra a v ilág festékfelhasználásának  földrajzi 
megoszlását tükrözi. Az elmúlt 5 év átlagában 2,6% -os nö
vekedést regisztráltak. A legnagyobb p iaci bővülést az 
ázsiai fogyasztás közel felét kitevő Kína mutatta, ahol az

* Festékipari Kutató Kft., Budapest

N y u g a t -
E u ró p a

2 5 %

1. ábra. A világ festékfelhasználásának földrajzi megoszlása 
(Forrás: [1])

1. táblázat
A kelet-európai országok lakkfesték-felhasználása 
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kg
Kelet-Közép-Európa 114,8 821 7,2
Bulgária 8,4 20 2,4
Csehország 10,3 115 11,2
Horvátország 4,3 35 8,0
Jugoszlávia 10,7 45 4,2
Lengyelország 38,6 380 9,0
Macedónia 2,0 15 7,5
Magyarország 10,2 99 9,6
Románia 22,7 57 2,5
Szlovákia 5,6 35 6,5
Szlovénia 2,0 20 10,0
Balti államok 7,9 32 4,0
Kelet-Európa 212,8 783 3,7
Fehéroroszország 10,4 46 4,4
Moldova 4,5 10 2,2
Oroszország 147,1 570 3,9
Ukrajna 50,8 157 3,0
Kaukázus 16,4 33 2,0
Összesen 351,9 1669 4,7

Forrás: [2-6]
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2. táblázat
A lakkfesték-felhasználás megoszlása alkalmazási 

területek szerint, 2000

Megnevezés Magyar- 
ország, % EU, % Német

ország, %
Dekoratív festékek 70,3 60 69,0
Beltéri falfesték 
(vizes diszperziós)

47,9 - 31,2

Kültéri falfesték 
(vizes diszperziós)

5,8 - 11,0

Egyéb épületfesték 
(vizes + oldószeres)

16,6 - 14,2

Ipari festékek* 10,4 17 12,0
Porlakk 2,6 4 3,7
Autó-szériagyártás 3,2 5 5,3
Autójavító festés 2,7 4 1,9
Faipar 2,9 8 4,9
Korrózióvéde lem 5,0 2 2,9
Egyéb 2,9 - -

Összesen 100 100 100

(Forrás: FKI-felmérés, 70%-os reprezentáció; [7-8])
* Egyéb ipari felhasználási területek, mint lemezlakkozás, huzallakkozás, 

hajófestés, útjelzőfestés stb.

eltelt időszak alatt csaknem másfélszeresére nőtt az értéke
sített festék mennyisége.

A kelet-európai piaci szelet növekedését jósolják az el
következő években, tekintve, hogy a térség országaiban az 
átlagos ipari növekedés 2%-kal meghaladja a fejlett orszá
gokét. Az 1. tá b lá za tb a n  a kelet-európai országok festék
felhasználási jellemzőit mutatjuk be.

A 2. tá b lá za t a lakkfestékek alkalmazási területei sze
rint ad összehasonlítási lehetőséget hazánk, az Európai 
Unió és Németország felhasználási adatai között. A ma
gyar adatokat az ország nyolc legjelentősebb festékgyártó
jának közreműködésével állítottuk össze. Az általuk kép
viselt piaci részesedés az import nélkül számolt hazai 
forgalom 70%-a. Miután az európai adatok feltehetően 
nem a gyártóktól, hanem a kereskedelemből származnak, 
enyhén torzított eredményt ad az összevetés.

A hazai lakkfestékgyártás és piaci értékesítés (im- 
port/export) jellemző adatai

A hazai termelés adatait a filmképzők típusa szerinti eu
rópai rendszerű termékosztályozás alapján a 3. tá b lá za t  
mutatja be. Tovább nőtt a vízzel hígítható kötőanyag-bázi
sú festékek aránya, és évről évre csökken az oldószeres ter
mékek gyártási mennyisége. A teljes hazai festékgyártás 
2001-ben várhatóan meghaladja a 90 000 tonnát.

A 2. á b ra  1996-ig visszamenőleg a vízzel hígítható és 
az oldószeres kötőanyagbázisú festékgyártás mennyiségét 
mutatja be Magyarországon. Az össztermelés 1997-től

* Egyéb ipari felhasználási területek, mint lemezlakkozás, huzallakkozás, hajófes
tés, útjelzőfestés stb.
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3. táblázat
Festékek és lakkok termelése Magyarországon, 

tonna

Megnevezés 1998 1999 2000 2001*

Vízzel hígítható kötőanyag
bázisú festékek és lakkok

34 174 41 311 47 577 40 545

Oldószeres kötőanyagbázisú 
festékek és lakkok

27 055 27 805 26 155 16813

Egyéb festékek, lakkok 2 443 2 067 1 877 1 223
Összesen 63 672 71 183 75 609 58 581
Oldószerek, hígítók 12 876 12 774 14 083 10 030
Összesen 76 548 83 957 89 692 68611

(Forrás: KSH)
* I-Vm. hónap

2. ábra. Vízzel hígítható és oldószeres kötőanyagbázisú festé
kek termelése Magyarországon, tonna (az oszlopokon látható 

számok az előző évhez viszonyított növekedést jelzik) 
hónap
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3. ábra. Festékimport Magyarországon, tonna 
* I—VIII. hónap

4. táblázat
A magyar festékexport termékcsoportok szerinti 

összetétele, tonna

Megnevezés 1998 1999 2000 2001*

Vízzel hígítható kötőanyag
bázisú festékek és lakkok

1 646 1 524 881 3 135

Oldószeres kötőanyagbázisú 
festékek és lakkok

2 081 1 898 1 702 1 286

Export összesen 3 727 3 422 2 583 4 421

(Forrás: Kopint-Datorg)
*1—IX. havi halmozott adatok
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1999-ig 4% majd 6%, sőt 12% feletti éves növekedést m u
tat, de 2000-ben 7%, és 2001-ben várhatóan 4% alá esik az 
előző évre vetített gyártási volumen növekedése.

M agyarország festékim portjának alakulását a 3. ábra 
mutatja be. Az ábrán m egfigyelhető az import növekedésé
nek a lassulása. Várhatóan 2001-ben is a hazai festékszük
séglet több m int 25% -át, az oldószeres festékek több m int 
felét a behozott festékek elégítik ki.

5. táblázat
Éves festékfelhasználás Magyarországon, tonna

Megnevezés 1998 1999 2000 2001*

Hazai gyártás 76 548 83 957 89 692 77 975
Import 21 608 22 295 26 300 18 829
Export 3 727 3 422 2 583 4 421
Összes 94 429 102 830 113 409 92 383

(Forrás: KSH)
havi halmozott adatok

6. táblázat
A magyar festékipar értékesítési adatai, 

millió Ft, folyó áron

Megnevezés 1998 1999 2000

Belföldi értékesítés 18 944 22 110 23 888
Export 795 817 639
Összes 19 739 22 927 24 527

(Forrás: KSH)
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ÖSSZEFOGLALÁS

Bognár János: A lakkfestékipar eredményeinek nemzetközi 
és hazai statisztikai feldolgozása
Húsz évvel ezelőtt a tíz legnagyobb festékgyár együttes termelé
se látta el a világpiaci igények 20%-át. Jelenleg a tízek piaci ré
szesedése elérte az 50%-ot. Ezt a folyamatot -  idézve a festék- 
gyártók 2000. évi konferenciáján elhangzott megállapítást -  a 
gazdaságosság, a nagyobb hatékonyság és a magasabb profitra 
való törekvés vezérelte. Vajon a jövő a folytatódó globalizáció, 
avagy inkább a termékek és a gyártástechnológia minőségi meg
újulása felé mutat? Az elmúlt években nemzetközi átlagban a fes
tékipari növekedés évi 2-3%-os volt. Az előrejelzések folytatódó 
lassulást vagy stagnálást ígérnek. Kivételt képeznek Magyaror
szág és a régió országai, ahol a fejlődés üteme többszöröse a nem
zetközi átlagnak. A közlemény a feldolgozható statisztikai ada
tokkal arra keres választ, milyen átrendeződések következtek be 
az iparágon belüli termékek megoszlásában, hogyan hatnak az 
európai trendek a hazai fejlődésre.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 365 (2002)]

Az 5. táblázat a festékfelhasználás összesítő adatait tar
talmazza M agyarországon. Látható, hogy az összes hazai 
felhasználás évről évre több m int 8%-kal nőtt. A magyar 
festékipar értékesítési adatait a 6. táblázat tartalmazza.

A jövő kihívása

A számszerű adatok kedvező és kedvezőtlen változáso
kat mutatnak be. Kedvező változás a hazai festékgyártás és 
felhasználás m ennyiségi növekedése. Ugyancsak örvende
tes a gyártáson belül a környezetbarát, vízzel hígítható ter
mékek arányának bővülése. U gyanakkor m egfigyelhető, 
hogy az utóbbi term ékcsoportot elsősorban az alacsony 
hozzáadott értékű falfestékek  alkotják. Az igényesebb, 
magasabb árfekvésű term ékek piacát jellem zően az im 
portból származó festékek látják el. Ráadásul ezek össze
tételében túlsúlyban vannak az oldószeres festékek. A jö v ő  
kihívása a korszerű, exportképes technikai színvonal eléré
se.

SUM M ARY

J. Bognár: Processing of the Results of the Varnish and Paint 
Industry in International and National Statistics
Twenty years ago the joint production of the ten greatest paint 
manufacturing companies produced 20% of the world market’s 
demand on paints. At present the market share of these ten com
panies comes up to 50%. This course of proceeding was directed 
-  quoting the statement issued at last year’s conference of paint 
manufacturers -  by striving after rentability, after higher efficien
cy and after greater profit. Will the future point to the direction of 
a continuing globalization or to the renewal of the quality of 
products and of the manufacturing technology? In the past few 
years the production of the paint industry increased on an inter
national average by 2-3% yearly. The forecasts promise a contin
uing slowing down or stagnation. Hungary and the countries of 
the region, where the rate o f development is much greater than 
that of the international average, represent an exception. The arti
cle, relying on statistical data, tries to find answer to the follow
ing issues: what kind of rearrangements, redistributions took 
place in the distribution of products within the manufacturing 
sector, how do the European trends influence the development of 
the home industry.
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Analitika II.*

A klinikai kémia helyzete és fejlődési irányai Magyarországon

SCHUMANN BÉLA**

Bevezetés

A klinikai kémia a humán egészségügyben alkalmazott 
analitikai kémia. Tipikusan interdiszciplináris terület, 
amely a patobiokémia, orvosi biometria, klinikai orvostu
dományok, kemometria és műszeres analitikai kémia ha
tárterületein jött létre. A klinikai kémia az utóbbi 10-15 év
ben az orvosi diagnosztika egyik legdinamikusabban 
fejlődő területe.

Általános fejlődési irányok

M e n n y isé g i f e j lő d é s .  A vizsgálatok száma meredeken 
emelkedett. Ma egy közepes vagy nagyobb kórházi labora
tórium több millió elemzést végez évente. Ennek ellátásá
ra szériafelszereléssé váltak a nagy teljesítményű laborató
riumi automaták (1000-2000 vizsgálat/óra).

M in ő sé g i f e j lő d é s .  A vizsgálható vegyületek száma 
nagyságrendekkel nőtt. Egy jól felszerelt kórházi laborató
rium 150-300 paraméter vizsgálatára alkalmas. Az analiti
kai jellemzők (érzékenység, szelektivitás, megbízhatóság 
stb.) folyamatosan javultak.

F unkcionális fe j lő d é s . Korábban a klinikai kémiai ered
ményeket szinte kizárólag egy feltételezett diagnózis meg
erősítésére vagy kizárására használták. Az előzőekben vázolt 
fejlődés jelentősen kibővítette az alkalmazási területeket.

K o c k á za ti té n y e ző k  v iz sg á la ta . Megelőzés (szív és ér
rendszeri, örökletes betegségek stb.).

N a g y  g y a k o r is á g g a l e lő fo rd u ló  b e te g sé g e k  k o ra i (a jel
lemző tüneteket megelőző) á lla p o tb a n  va ló  je l z é s e  (szűrő- 
vizsgálatokkal).

D iffe re n c iá ld ia g n o sz tik a i in form ációk .
E g é szsé g ü g y i k ö rn y e ze tv é d e le m  stb .

A nemzetközi fejlődés irányai

A klinikai kémia szerepe és fontossága folyamatosan nő az 
orvosi gyakorlatban. Ezt mutatják többek között azok az 
előrejelzések, amelyek szerint a fejlett országokban (USA, 
EU, Japán stb.) a következő öt évben az orvosi laboratóri
umokra fordított összegek átlagosan évente 20-25%-kal 
emelkednek, miközben ugyanezen országokban az átlagos 
egészségügyi költségek csökkentése a cél. A bevezetésben 
vázolt általános fejlődési tendenciák mellett új követelmé
nyek jelentek meg az alábbiak szerint.

* A rovat a 2002. jan. 30-31-én rendezett Analitikai Ankéton elhangzott előadá
sok második csoportját tartalmazza. Az első rész: Magy. Kém. Lapja 57, 
325-353 (2002)

** Országos Onkológiai Intézet, Budapest
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1. táblázat
Az immunkémiai automatákkal kapcsolatos 

főbb követelmények

• Felhasználóbarát működés
• Nagy mérési kapacitás
• Széles paraméterválaszték
• Alacsony detektálási határ
• Mintavétel primer csőből
• Alacsony analitikai szórás (25%)
• Mintaáthordás kizárása
• Hosszú kalibráció stabilitás
• Szimultán multiszelektív hozzáférés 

(páciens-szelektív üzemmód)
• STAT funkció
• Biológiai biztonság
• Integrált Totál Quality Management
• Folyamatos működtetés (Walk away)
• Kompatibilitás a laboratóriumi 

automata rendszerrel

B e te g o r ie n tá lt m ű ködés. A  magas fokon automatizált, 
integrált laboratóriumi rendszerek lehetővé teszik, hogy 
egy-egy betegre, ill. betegségre vonatkozó összes szüksé
ges laboratóriumi információ egyidejűleg és gyorsan ren
delkezésre álljon.

K lin ik a i in fo rm á ció érték . Folyamatosan nő azoknak a 
paramétereknek a száma, amelyeknek a specificitása 
gyakorlatilag 100%-os egy adott kóros folyamatra, tehát a 
laboratóriumi eredmény alapján diagnosztikai döntés hoz
ható (Troponin, S-100 protein, Procalcitonin stb.).

G yo rs, sü rg ő ssé g i v iz sg á la to k . Az utóbbi években a fej
lődések egyik iránya, a gyors, félkvantitatív eljárások 
megjelenése egyre több paraméter vizsgálatra. Ezek alkal
mazása laboratóriumi hátteret, ill. speciális szakismeretet 
nem igényel. Fontos szerepük van az akut, sürgősségi 
betegellátásban (szívroham, mérgezés stb.) elsősorban a 
kórházon kívül (mentőszolgálat, háziorvos stb.).

B izo n yíték o n  a la p u ló  o rv o s lá s  (Evidence Base Medi
cine, EBM). Az orvosi diagnosztika az egyik leggyorsab
ban fejlődő terület, ennek egyik következménye az egész
ségügyi költségek robbanásszerű növekedése világszerte, 
ugyanakkor a költségnövekedést gyakran nem igazolta 
arányos hatékonyságnövekedés. Az EBM célja az alkal
mazott, ill. az új bevezetendő eljárások, módszerek haté
konyságának objektív szakmai kontrollja, ill. minősítése, 
és az eklektikus, gyakran kaotikus gyakorlat helyett kidol-
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gozott hatékony diagnosztikai algoritmusok alkalmazása. 
Ez term észetesen alapvetően  érinti a labordiagnosztika 
területét is.

Analitikai műszerháttér. Az orvosi laboratóriumokban 
alkalm azott m érőberendezéseknek az analitikai jellem zők 
m ellett rendelkezniük kell számos olyan funkcióval, am e
lyet a m odem  klinikai kém iai működés szükségessé tesz. 
Az immunkémia az egyik leggyorsabban bővülő terület, az 
1. táblázatban tüntettük fel azokat a funkcionális je llem ző
ket, amelyekkel a korszerű autom ata rendszernek rendel
keznie kell.

Vezetés, szervezés. A k lin ikai kém iában végbem ent 
gyors technikai fejlődés, a laboratóriummal szemben tá
masztott igények átalakulása szükségessé teszi a korábbi
nál m agasabb színvonalú, új szem léletű irányítói tevé
kenységet. A szakmai szem pontok mellett nagy hangsúlyt 
kapnak a működés gazdasági szempontjai, a költségek pro
fesszionális elem zése és kezelése. A 2. táblázat m utatja az 
analitikai információ előállításának főbb költségeit.

2. táblázat
Analitikai információk költségtípusai

Közvetlen költségek Közvetett költségek
•  Reagens •  Amortizáció
•  Mérés/nap •  Karbantartás
•  Kalibráció •  Szerviz
•  M éréstartom ány-hígítás •  Fejlesztés
•  Kontrollok •  Munkaerő
•  Segédanyagok

A klinikai kém ia dinam ikus fejlődése várható a követ
kező öt évben is. A m olekuláris biológiai módszerek rutin
szerű alkalmazásai és az analitikai eredmények klinikai in
terpretálását tám ogató inform atikai módszerek széles körű 
bevezetése új korszakot nyitnak ebben a fejlődésben. A 3. 
táblázat tartalm azza a fejlődés fontosabb irányait.

3. táblázat
A klinikai kémia fejló'dési irányai

•  M olekuláris biológiai m ódszerek rutinszerű 
alkalmazása (PCR)

•  Új param éterek bevezetése 
(genetikai faktorok stb.)

• Hatékony új analitikai rendszerek 
(bioszenzor, MS stb.)

•  Informatikai fejlesztések (szakértői rendszerek)

A hazai klinikai kémia helyzete

A hazai klinikai kém ia integráns része a magyar egészség- 
ügyi rendszernek, következésképp annak összes problém á
ja  megjelenik ezen a területen. 1990 után a magyar egész
ségügyben kom oly eredm ények születtek  a technikai 
lemaradás m egszüntetésére, ill. csökkentésére. U gyanak
kor alapvető, átfogó strukturális változás nem történt, a kü

lönböző reform törekvések ellenére maradt a régi elavult, 
pénzügyi szempontból nehezen kezelhető rendszer.

Az utóbbi tíz év folyam atos finanszírozási problémái 
igazolták, hogy rossz rendszert nem lehet jó l finanszírozni. 
H iányzik  a világos, k ido lgozott egészségpolitika. A b i
zonytalan, folyamatosan változó finanszírozási viszonyok 
között a különböző orvosi szakterületek vetélkedése folyt 
a nagyobb erőforrások m egszerzéséért. Ebben a magyar 
labordiagnosztika nagyon gyenge érdekérvényesítést mu
tatott. A nem zetközi trendekkel ellentétben a szakm a 
presztízse jelentősen csökkent.

Eszközök és módszerek

A műszerparkot jelentős heterogenitás jellem zi, mind az 
egyes laboratóriumokat, m ind a különböző analitikai terü
leteket illetően. Az utóbbi tíz évben a leggyakoribb, nagy 
szériában végzett hem atológiai és kémiai vizsgálatokra la
boratórium i automaták terjedtek el. U gyanakkor a nagy in
form ációértékkel bíró ún. speciális vizsgálatok (horm o
nok, tum or markerek, nyom elem ek stb.) területén jelentős 
a lemaradás a korszerű analizátorok (elválasztás technikai 
m ódszerek, imm unkémia, atom abszorpció stb.) beszerzé
sében.

Jelenleg az átgondolt, tervszerű, hosszú távú műszerfej
lesztés legnagyobb gátja, hogy a m agyar egészségügyben 
hiányzik az eszközam ortizáció, és az invesztíciós lehetősé
gek korlátozottak és esetlegesek.

Informatika

A korszerű szám ítástechnikai m ódszereknek és eszközök
nek három fontos alkalm azási területe van a klinikai ké
m iában adattárolás és feldolgozás a méréssel kapcsolatos 
adatok tárolására, az analitikai je lek , adatok tárolására és 
feldolgozására (kalibráció stb.), igazgatási teendők, ezen 
belül m inőségi kontroll, statisztika, eredm ények ellenőrzé
se, megjelenítése; és a laboratórium i eredmények klinikai 
értelm ezésének támogatása.

Az utóbbi tíz évben m egjelent a korszerű szám ítástech
n ika a klin ikai laboratórium okban , ennek alkalm azása 
azonban több vonatkozásban problem atikus:

-  a hardware-beszerzésekre az eszközökben leírtak je l
lemzőek (heterogén színvonal, gyakran ötletszerű be
szerzések stb.);

-  az informatikai ism eretek oktatása nem épült be a to 
vábbképzési rendszerbe;

-  nem alakult ki szakm ai konszenzus arra vonatkozóan, 
hogy milyen funkciókat kell egy laboratóriumi prog
ramnak tartalmaznia;

-  a lehetőségeket csak részben használják ki (imoki te
endők kiváltása stb.).

A felsorolt problém ák az egész egészségügyi inform a
tikára is jellem zők. A laboratórium i eredmények klinikai 
értékelése a klinikai kém iai tevékenység hatékonyságának 
kulcskérdése.

Képzés, továbbképzés

A klinikai kém ia m egfelelő  sz in tű  m űvelése speciális,
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sokoldalú ism ereteket és gyakorlatot igényel, am ely poszt
graduális képzéssel szerezhető meg. A jelenlegi képzési 
formák (laboratórium i szakorvos, asszisztens, szakasszisz
tens) tananyaga és form ája korszerűsítésre szorul (autom a
tizálás, inform atika stb.). A kórházi laboratórium okban 
dolgozó nem  orvosi alapvégzettségű diplom ások (vegyész, 
biológus) képzése, továbbképzése évtizedek óta m egoldat
lan.

Ez állandósult feszültséget és gyakran m egalázó disz
krim inációt jelent. Ez az állapot komoly szerepet já tsz ik  a 
súlyos utánpótlási gondokban, melyek nem csak a szakma 
jövőjét, hanem  m ár a jelenlegi m űködőképességét is ve
szélyeztetik. Rendkívül sürgős feladat a fejlett országok 
gyakorlatához hasonló képzési formák létrehozása.

Költségek

Világszerte folynak az egészségügyi reform ok, am elyek 
célja a m eredeken em elkedő egészségügyi költségek mér
séklése és egy hatékonyabb, költségoptim alizált rendszer 
kialakítása. A m agyar egészségügy sajátos fejlődési sza
kaszban van. A költségérzéketlen , állam i ellátó  típusú 
rendszer helyébe csak részben és ellentm ondásosan alakult 
ki a biztosítási elvű rendszer, miközben a költségek folya
m atosan em elkedtek. Jelenleg ez a felemás rendszer alulfi
nanszírozott és rosszul szervezett, következésképp a költ
ségek nem  optim alizálhatok (egyidejűleg van je len  a hiány 
és a pazarlás). A z egészségügy átalakításának részeként az 
előzőekben vázolt fejlesztések eredm ényeként képzelhető 
el a klinikai kém iai költségek hatékonyabb felhasználása. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi „olcsó”, ill. „drága” vizsgá
latm egítélés helyébe a vizsgálatok inform ációértéke, ill. az 
inform áció költsége lép.

A fejlődés várható irányai

A vizsgálatok inform ációértékei je len tősen  em elkednek, 
ill. az alkalm azási területek bővülnek az új lehetőségekkel, 
a m olekuláris b iológia és a  géntechnika rutinszerűen alkal
mazható eredm ényeivel (genetikai faktorok, örökletes be
tegségek, prognosztikai faktorok stb.). Jelentős változások

várhatók az orvosi laboratórium ok működési form ájában 
és szervezettségében. A  jelenlegi módszer és param éter
csoportok szerin t tagolt rendszer (hem atológia, klinikai 
kémia, im m unkém ia stb.) helyébe integrált laboratóriumi 
rendszer lép. Ebben a különböző analitikai m űszerek olyan 
információs rendszerre kapcsolódnak, amely a m intavétel
től az eredm ényközlésig flexibilis, betegorientált m űkö
dést biztosít. Növekedni és szigorodni fognak a laborató
riumi szabályozások (m inőség-ellenőrzés, m egbízhatóság 
stb.). Az egészségügyi reform ok részeként a jelenlegi „el
látó” jelleget felváltja a laboratóriumok közötti verseny
helyzet, am elyben egy laboratórium esélyeit elsősorban a 
munkatársak képzettsége, a vizsgálható param éterek szá
ma, az inform ációszolgáltatás ideje és a járulékos szolgál
tatások köre fogják meghatározni. A laboratóriumi m unka 
jellege át fog alakulni. Jelenleg ennek 70-80% -át az anali
tikai tevékenység jelenti.

A jövőben a nagy teljesítményű, teljesen autom atizált 
m érőrendszerek  lehetővé teszik, hogy a szakem berek 
m unkaidejének nagy részét a minőségbiztosítás, ellenőr
zés, inform ációfeldolgozás és az analitikai eredm ények 
klinikai értelm ezésében való részvétel tegye ki. Ezeknek a 
kihívásoknak a hazai klinikai kémia csak akkor tud m egfe
lelni, ha a finanszírozási gondok m ellett a szakem berek 
képzése és továbbképzése megoldást nyer.

ÖSSZEFOGLALÁS

Schumann Béla: A klinikai kémia helyzete és fejlődési irányai 
Magyarországon
A szerző ismerteti a klinikai kémia általános és nemzetközi fej
lesztési irányait. Elemzi a hazai klinikai kémia helyzetét, és vá
zolja a várható fejlődési irányokat.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 368 (2002)]

SUMMARY

B. Schumann: Situation and Expected Development Direc- 
tions of Clinical Chemistry in Hungary
The author reviews the generál and intemational development 
trends of clinical chemistry and analyses the situation and expect
ed development directions of the Hungárián clinical chemistry.

S je r ttle .. .S ie tn ie .. .S ie tn ie
A 200 éves fennállását ünneplő 

DuPont gyár reorganizációs tervei

A DuPont vállalat 200 éves fennállása al
kalmából Houstonban (TX, USA) tartott 
ünnepségen a vállalat vezérigazgatója, 
Chad Holliday bejelentette, hogy célul tűz
ték ki, hogy a részvényenkénti osztalék 
évente 10%-kal növekedjék, amihez az 
kell, hogy a vállalat bevételei évente 
6%-kal nőjenek. Ennek elérése végett a vál
lalat tevékenységét olyan fejlődőképes pi
acorientált területekre szervezik át, mint a 
speciális (mű)anyagok, bevonati és színe
zéktechnológiák, mezőgazdasági anyagok

és élelmiszerek, elektronika és kommuni
kációs technológia. A vezérigazgató szerint 
a vállalat tevékenységével integrált bioló
giai és vegyészeti kutatás fogja megalapoz
ni a vállalat fejlődését. A reorganizációs 
terv értelmében 2003-ig eladják a nejlon- 
és poliészterszál- és textilüzletágakat, s 
csökkentik a külső vállalatok akvizícióját. 
(Forrás: European Chemical News, 1-7 
July 2002, p. 7)

„Fedezzük fel a kémiát Európában”

A fenti címmel új kezdeményezést indított 
az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) 13

tagországának szervezete 2002 májusától. 
A 2003 októberéig tartó akció célja a vegy
ipar általános megítélésnek javitása Euró
pában a létező kommunikációs szakadék 
áthidalásával. Európai szinten összehangolt 
„nyitott ajtók” rendezvénysorozat kereté
ben mintegy 1000 vegyipari telephelyre 
egymillió látogatót várnak. A nyugat-euró
pai vegyipar 458 MrdEUR-os termelésével 
31 %-ot képvisel a világtermelésből, és eb
ből 131 MrdEUR értékben exportált
2000-ben. (Forrás: Hydrocarbon Process
ing, June 2002. p. 11.)

S.P
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Újabb fejlődési irányzatok az NMR spektroszkópiában

TÓTH GÁBOR*

Bevezetés

Napjainkra az NM R spektroszkópia a kémiai szerkezetku
tatás alapvető és talán leghatékonyabb módszerévé vált, és 
egyre szélesebb körben nyer alkalm azást a biokémiában, 
biológiában, az alkalm azott tudományok, pl. gyógyszerké
mia, anyagszerkezet-vizsgálat, analitikai kémia, sőt az or
vosi diagnosztika területén is. Fejlődése továbbra is rend
kívül dinam ikus, ennek  okai közt em líthetjük többek 
között a készülékek teljesítm ényének figyelemre méltó nö
vekedését, a m inden részre kiterjedő digitális elektronika 
bevezetését, az egyre nagyobb mágneses térerő elérését és 
új m érőfejek, rád iófrekvenciás tekercsek fejlesztését. 
Az NM R hatalmas fejlődést futott be a hatékonyság és a 
term elékenység területén is. Áram ló oldatos rendszerben 
működő NM R készülékek akár több száz spektrum ot is 
tudnak naponta elkészíteni, drám aian lecsökkentve ezzel 
az egy mérésre eső költségeket. így m egnyílt az út az N M R 
kombinatorikus kém ia területén való felhasználása előtt is, 
ahol a nagy teljesítm ény és az alacsony ár alapvető köve
telmény. A szilárd fázisú N M R  további új felhasználókat 
nyer meg a kémia és biokém ia m inden ágában, és az új m é
rési technikák és m érőfejek a szilárd fázisú NMR techno
lógiát éppolyan könnyen használhatóvá tették, mint nagy- 
felbontású társát.

Említést kell tenni azonban az előnyök mellett, az N M R 
felhasználhatóságának korlátáiró l is. Az N M R -technika 
alacsony érzékenysége sokáig  nem  engedte meg reális 
minták elemzését, keverék jellegű mintáknál pedig az átfe
dő je lek  sokszor m egakadályozták a szerkezet m eghatáro
zását. A mágneses m agrezonancia spektroszkópia mintegy 
fél évszázados történetét áttekintve kirajzolódik az állandó 
törekvés, hogy hogyan lehetne az NM R spektroszkópiának 
a többi spektroszkópiai m ódszerekhez (UV, IR, töm eg
spektroszkópia stb.) képest m eglehetősen szerény érzé
kenységét megnövelni.

Az alacsony érzékenységnek az az oka, hogy a m agspin 
alap és gerjesztett állapota közti energiakülönbség rendkí
vül kicsi (kb. 10~25 J/spin). Az érzékenységet (S/N), más 
szóval a jel/zaj viszonyt a következő képlettel adhatjuk 
meg:

gi tényező, c2: előerősítő zajfaktora, Tc: rádiófrekvenciás 
adó- és vevőtekercsek ak tuális hőm érséklete. A fenti 
egyenlet zárójelben lévő tényezője az N M R hardware-re, 
ezen belül a mérőfejre vonatkozik.

A fenti képletből kitűnik, hogy az N M R  m érések érzé
kenysége és ezáltal hatékonysága nagym értékben növelhe
tő, ha azon túlmenően, hogy az egyes m érések egymásra 
rögzítésével, azaz akkum ulálásával növeljük a jel/zaj vi
szonyt, az nm r m érőcsövek hasznos térfogatába kerülő 
m olekulák számát (n) is m egnöveljük. Ezt egyszerű mó
don úgy érhetjük el, hogy a szokásos 5 m m  átmérőjű min
tacsövek helyett szélesebb csöveket használunk, amihez 
azonban speciális széles furatú  m érőfejre van szükség, 
m elynél a m ágneses tér hom ogenitásának a biztosítása 
csak szerényebb igényeknek felel meg. Am ennyiben csak 
korlátozott m ennyiségű m inta áll rendelkezésre, úgy elő
nyös az újonnan bevezetett ún. Shigem i-csövek használa
ta. E zek olyan üvegből készü lnek , m elyek  m ágneses 
szuszceptib ilitása m egegyezik  az N M R  oldószerével, s 
speciális kiképzésük folytán (7. ábra) a megfelelő mágne
ses hom ogenitás beállításához szükséges kb. 40 mm  oldat
m agasság az 'A részére csökkenthető. Figyelem be véve a 
mérési idő (akkum ulálások száma: NS) és az érzékenység 
közti négyzetes összefüggést, ez az apró újítás azon túlm e
nően, hogy a szükséges deuterált nmr oldószer m ennyisé
gét negyedére csökkenti, egyúttal közel 16-szoros időnye
reséget eredményez.

Nagy előrelépést hozott az ún. átfolyó cellás kapilláris 
m érőfejek bevezetése, m elyek folyam atos és „stop/flow” 
üzem m ódban is használhatóak, s m in tatérfogatuk  csak 
60-200 ji.1. Ezzel a technikával sikerült a méréshez szüksé
ges mintam ennyiséget a szubm illigram m  tartom ányba le
vinni, s pl. egy 500 M Hz-es berendezésen néhány óra alatt 
nem  csak egydim enziós *H N M R , de kétdim enziós ún. 
TOCSY spektrum ot is felvenni. A  mérőfej extra érzékeny
sége alapvetően abból adódik, hogy m egszűnt a mintát és 
a rádiófekvenciás (RF) tekercset elválasztó légrés, a speci
ális anyagból készült és speciálisan kialakított adó- és ve
vőtekercsek közvetlenül a küvetta falán helyezkednek el, 
ami a G (mérőfejre jellem ző állandó) és a Q (jósági ténye
ző) nagym értékű javulását eredményezte.

S /N  = n y  ■ y^,2 • NS1Ű • T'1 • T2"' • B3,
(  G Q A 

<VTC

ahol az egyes betűk jelentése a következő: n: m olekulák 
száma (koncentráció), (y: giromágneses tényező, NS: m é
rések száma, T: abszolút hőm érséklet, T2: spin-spin relaxá
ciós idő, B: térerő, G: m érőfejre jellem ző állandó, Q: jó sá

* BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest
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N em  elhanyagolható szempont az sem, hogy m ennyi 
idő szükséges a m inták  előkészítéséhez és m éréséhez, 
m ennyire autom atizálható maga a mérés. H agyom ányos 
ún. m érőcsöves m ódszerrel általában 7 percenként készül 
el egy egydim enziós spektrum, ami naponta elvileg ~200, 
hetente pedig ~1 000 spektrum felvételét teszi lehetővé. 
M indez term észetesen csak úgy érhető el, ha autom atikus 
m intaváltót használunk, melyben általában 120 előre elké
szített m inta szám ára van hely. Az átfolyó cellás N M R 
m ódszer különösen alkalmas az automatikus üzem re, pl. a 
B ruker cég legújabban olyan rendszert hozott forgalomba, 
ahol a m inták beoldása (max. 960) is autom atikusan törté
nik, az egyes m intákat légbuborék választja el, és 2 percen
ként kerülnek a mérőfejbe, majd a m intagyűjtőbe. F igye
lembe véve az egész automatikus berendezés előkészítését 
és tisztítását is, napi -7 0 0 , heti -3  500 m inta vizsgálata vá
lik ily m ódon lehetővé.

A m odem  N M R spektroszkópiában napjainkban olyan 
im pulzustechnikákat használnak, m elyek m ind a gerjesz
téshez, m ind a detektáláshoz a protont használják, mivel 
ennek a m agnak a legnagyobb a y girom ágneses tényezője 
(pl. y 'H /y' 3C = 4). A m ágnesezettségnek az egyik m agról 
a m ásikra történő átvitele és kifejlődése a kötő elektronok 
közvetítésével, vagy a téren keresztül, dipól-dipól kölcsön
hatások révén történik [1,2]. A nagy m ágneses térerejű, 
p ro tondetek tá lt (korábbi nevén inverz) heteronukleáris 
korrelációs m ódszerek kiem elkedő érzékenysége révén 
napjainkra kialakult a különböző kétdim enziós m érések
nek olyan fegyvertára, melyből a legm egfelelőbbeket ki
választva csupán néhány pM , vagy bizonyos esetekben né
hány száz nM  koncentráció jú , bonyolu lt szerkezetű  
m olekulák esetén is viszonylag rövid idő alatt eljuthatunk 
a különböző szerves molekulák m ultinukleáris alapon tör
ténő ( 'H , 13C, 15N, 31P, 19F stb.) m egbízható szerkezet
m eghatározásához, konform ációs, izom éria és tautom er 
viszonyainak m egism eréséhez. M ivel a legutóbbi M K E 
A nalitikai A nkéton [1] részletesen tárgyaltuk  ezeket a 
m ódszereket, a szerves kémiai N M R szerkezetfelderités 
főbb lépéseit és stratégiáját, ezúttal csak  m egem lítjük , 
hogy a különböző kétdimenziós NM R m ódszerek kom bi
nált felhasználásával, az egyes szerkezeti alko tórészek  
„puzzle-játék”-szerű összekapcsolásával a m olekulák há
rom dim enziós szerkezetének felderítésén túlm enően eljut
hatunk a m olekulák időfüggő, azaz dinam ikus térszerkeze
tének a m egism eréséhez is [2].

A z N M R m érések érzékenységének növelésében m ér
földkövet je len tett a dinamikus m agpolarizáción (DNP) 
alapuló ELDOR technika bevezetése. A lacsony m ágneses 
térben (0,33 T) állófázison kötött m olekulákból besugár
zással gyököket állítanak elő. Ilyen elektronspin tárolóként 
például stabil nitrogén-oxidokat alkalm aztak. A vizsgálan
dó m intát ezen állófázison átvezetve ju ttatják  közvetlenül 
a nagy térerejű N M R mágnesbe. A kapcsolás eredm énye
ként a m ágnesezettség az elektronspinről a m agspinre te
vődik át. Ily módon, az elektron girom ágneses tényezőjé
ből adódóan, 'H  esetén 660-szoros, l3C m agok esetén  
2640-szeres érzékenységnövelés érhető el [3,4].

A legújabb kutatások egy másik irányvonala, ami során

mkl

az N M R je lek  érzékenysége akár 5 nagyságrenddel is nö
velhető, lézer polarizált xenon, illetve hélium alkalm azása 
az úgynevezett optikai pumpálás révén. Kim utatták, hogy 
keresztrelaxáció révén a xenonon kiváltott m agpolarizáció 
átvihető a szom szédos magokra. Ez az effektus Spin Pola- 
rization Induced N uclear Overhauser Effect (SPINOE) né
ven vált ismertté. A xenonról a szomszédos m agokra átvitt 
polarizáció nagysága távolságfüggést mutat, am it sikerrel 
használtak fel szilárd hordozóhoz kötött, vagy oldatban le
vő molekulák, élő szövetek sajátságainak vizsgálatánál és 
az orvosi diagnosztikában használt MRI eljárásnál [5,6].

A jel/zaj viszonyra vonatkozó képletből kitűnik az is, 
hogy az N M R  m érések érzékenysége és ezáltal hatékony
sága nagym értékben növelhető többek közt a m ágneses 
térerő fokozásával, am it a szupravezetéses m ágnesek al
kalm azásával értek el. A  cseppfolyós hélium hőm érsékle
tén működő kriogén m ágnesek fejlesztése során a ’90-es 
években eljutottak a 17,6 Tesla térerőig, ami 750 M Hz 'H  
frekvenciának felel meg. A továbblépést a 800 és napja
inkban a 900 M H z frekvencia, azaz 18,8 ill. 21,1 Tesla 
térerő eléréséhez többek közt az tette lehetővé, hogy a 
szupravezető anyagának tökéletesítésén túlm enően m egol
dották az ún. Joule-Thom pson-hűtőegység révén a csepp
folyós hélium  folyam atos elpárologtatásával a szupraveze
tő hőm érsékletének 2 Kelvin fokra történő lecsökkentését. 
Nem szabad m egfelejtkeznünk arról sem, hogy a nagyobb 
térerő nem csak nagyobb érzékenységgel já r  együtt, hanem  
egyúttal a spektrum  diszperziója, azaz az egyes je lek  elkü
lönülése is m egnövekszik, és a spektrum egyre jobban  kö
zelíti az egyszerű, elsőrendű csatolási képet. A z elm ondot
takat szem lélte ti az ösztradiol-acetát 400/600 és 900 
M Hz-en fe lv e tt1H N M R  spektruma (2. ábra).

A jel/zaj viszony további növelése a kedvezőtlen termi
kus zaj csökkentésével érhető el úgy, hogy a rádiófrekvenci
ás tekercsek hőmérsékletét lecsökkentjük az ún. kriogén tar
tományba [7]. M iután alacsony hőmérsékleten, a tekercsek 
csökkent ellenállása folytán, a Q jósági tényező is növek
szik, a jel/zaj viszony növekedése igen jelentős. További 
előrelépést jelentett az N M R berendezés rádiófrekvenciás 
(adó/vevő) tekercseinek 25 K-en működő szupravezető ke-

2. ábra. Az ösztradiol-acetát 'H NMP spektruma 400, 600, 
ill. 900 MHz-en

[a 900MHz-es felvételt dr. Dvortsák Péter (Bruker) bocsátotta 
rendelkezésre]
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3. ábra. A mérési idők összehasonlítása

rámiából való előállítása [8], valamint az, hogy újabban már 
hűtött elektrom os előerősítővel egybeépített ún. kriofejet 
használnak. Azáltal, hogy a mérésekhez szükséges anyag- 
m ennyiséget a nanogramm tartományba sikerült átvinni, a 
metabolizmus-kutatás és a természetes vegyületek vizsgála
ta területén hatalmas fellendülésre lehet számítani [9].

H agyom ányos 5 mm-es mérőfej esetén napjainkban a 
0,1% -os etil-benzolon mérve 900:1 jel/zaj viszony érhető 
el, ami viszont a fenti speciális C ryoProbe™  alkalm azásá
val 3000 :1-re növelhető. 600, ill. 800 M Hz-en ez az érték 
4 000:1, ill. 6 000 :1-re fokozható. A kriofejjel, ill. hagyo
m ányos m érőfejjel készített, azonos S/N  értékű spektru
m ok elkészítéséhez szükséges m érésidőket az alábbi kép
lettel határozhatjuk meg:

mcrésidőcryo = mérésidőhagyományos x (S/Nhagyományos/S/Ncryo)2

Ezen új m éréstechnika előnyei m ég jobban szem betűn
nek a 3. ábrán.

M int a bevezetésben említettük, nagyban megnehezíti, 
sőt esetenként m eg is akadályozza a molekulák szerkezeté
nek felderítését, ha a minta nem egységes, s az N M R  spekt
rum ban a szennyezés jeleinek intenzitása összemérhető a 
m intáéval. Az egyik lehetséges m egoldást az ún. DOSY 
(Diffusion-Ordered Spectroscopy) m ódszer adja, ami azon 
alapul, hogy a különböző m éretű kom ponensek m ozgé
konysága (diffúziója) eltérő. A  m ágneses tér irányába m u
tató ún. Z-gradienssel m egszüntetjük a fáziskoherenciát, 
m ajd egy ellentétes irányú gradienssel újra visszaállítjuk. 
Ekkor m inden molekulára, ami lényegében a két gradiens 
közti idő alatt nem, vagy csak igen kism értékben mozdult 
el eredeti helyéről, visszakapjuk a megfelelő nm r jeleket, 
ugyanakkor a mozgékonyabb m olekulák jele eltűnik. A  re
ferencia és a gradiens spektrum kivonásával a mozgékony 
komponens jelei külön is megfigyelhetővé tehetőek. A gra
diensek közti idő fokozatos változtatásával, ill. a gradiens 
erősségének állításával ún. pszeudo-kétdim enziós DOSY 
spektrum okat kapunk, melyek soraiban az egyes kom po
nensek jelei elkülönülten azonosíthatóak, alig szerényebb 
érzékenységgel, mint egységes m inták esetén [10-12].

A többkom ponensű m inták elem zésének másik, haté
konyabb m egközelítését az LC és N M R  összekapcsolásá
val próbálták megoldani. Ehhez lényegében a fentiekben 
m ár tárgyalt átfolyó cellás m érőfejeket lehet felhasználni 
(4. ábra).

A krom atográfiás elválasztás során használt nagy pro
tontartalm ú eluens keverékekben (például m etanol-H 20 ,  
acetonitril-H 20 ,  tetrahidrofurán-H 20 )  általában igen kis 
koncentrációban  előforduló  vegyületek N M R  analíz ise 
kezdetben nehezen volt elvégezhető a spektrum ban fellépő 
nagy oldószerjelek miatt. Ennek az akadálynak a leküzdé
se érdekében több új, többszörös oldószerelnyom ást m eg
valósító pulzusszekvencia született. A legjobb m egoldá
sok frekvencia-sze lek tív  rád iófrekvenciás és g radiens 
pulzusok kom binációjából állnak [13].

A z áttörést az LC-N M R kapcsolás terén a különleges 
ám yékolású „U ltraShield” mágnessel ellátott készülékek 
bevezetése jelentette. A z aktív ám yékolású m ágnes lénye
gében két m ágnes egyben: egy belső szupravezető tekercs 
egység, am ely a m ágnes furatán belül lévő m ágneses tér 
nagyságáért felel, valam in t egy külső  tekercsrendszer, 
m elynek ellentétes a polaritása. így a belső és a külső te
kercsek kioltják a szórt mágneses tér nagy részét. A  külső 
tekercsek a külső m ágneses tér csökkentésén túlm enően 
növelik a m intán belüli mágneses mező hom ogenitását és, 
csökkentik a m ágnes érzékenységét a zavaró elektrom ág
neses perturbációval szemben [14]. A z aktív ám yékolási 
technikának köszönhetően nem csak az N M R  készülékhez 
tartozó elektronikus egységeket (monitor, szám itógép, erő
sítő) lehet közelebb helyezni a mágneshez, hanem  az N M R  
m űszerhez kapcsolhatók egyéb, kiegészítő berendezéseket 
is. A  krom atográfiás berendezés közelebb helyezése drasz
tikusan csökkentette az ún. holttér nagyságát és a  szüksé
ges oldószer mennyiségét.

A z LC és N M R  spektroszkópia összekapcsolásával lét
rejött m ódszer továbbfejlesztése során a korábban használt 
60-200 |i l  térfogatú átfolyó cellákat és analitikai HPLC 
oszlopokat -  ami igen nagy mennyiségű oldószer-felhasz
nálássa l já r t  -  felvá lto tta  a m in iatürizált e lválasztási 
technikák alkalm azása (kapilláris HPLC, kapilláris elekt- 
roforézis, elektrokrom atográfia). Ennek egyrészt gazdasá
gossági okai voltak, másrészt ezekkel a m ódszerekkel si
került m ég kisebb kim utatási határt elérni [15,16]. A  lassú 
átfolyású, kb. 200 ni térfogatú m ikrocellák használata le
hetővé tette deuterált oldószerek használatát, am i kikü
szöbölte a hagyom ányos kromatográfiás oldószerek okoz
ta hatalm as je lek  fellépését a spek trum ban. A z ún. 
stop /flow  m ódszert alkalm azva, alkalm as időpontban

4. ábra. A HPLC-NMR kapcsolás sematikus képe
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megállítva a minta átfolyását, az álló oldatról lehet elkészí
teni a szerkezet felderítéshez szükséges 1D és 2D NMR 
méréseket. Egyúttal felveszik az egyes kromatográfiás 
csúcsokhoz tartozó minták DAD ultraibolya spektrumát, 
sőt HPLC-DAD-NMR-MS kapcsolat esetén a tömegspekt
rumot is. A legújabb, folyamatban levő fejlesztések arra 
irányulnak, hogy a fenti komplett analitikai egységben az 
NMR berendezés detektálási érzékenységének növelésére 
hűtött előerősitővel egybeépített Cryo-fejet használjanak. 
Az előzetes eredmények igen biztatóak.

Végezetül röviden kitérünk a szilárd fázisú NMR 
spektroszkópia néhány vonatkozására. Egyre inkább tért 
hódít a HR-MAS (High Resolution Magic Angié Spin- 
ning) módszer, ami inhomogén minták, pl. emulziók, kép
lékeny anyagok, nagyfelbontású 'H NMR spektrumának 
felvételét teszik lehetővé. A módszer alapja, hogy a mintát 
speciális, kis térfogatú rotorban, a mágneses térhez képest 
54,7 °-t (mágikus szög) bezárva helyezik el és néhány kHz 
frekvenciával forgatják, ezáltal a dipoláris csatolások 
okozta jelkiszélesedés elmarad [17].

Amennyiben szilárd fázisú mintákról 13C, 29Si stb. 
NMR spektrumokat vesznek fel, akkor a mérést összekap
csolják egy speciális keresztpolarizációval is (Cross Polá
risadon), mikor az érzékeny *H magról mágnesezettséget 
pumpálnak át a detektált magra. Példaként egy áthidalt
l,3-altemáló-kalix[4]arén hagyományos, CDCl3-oldatban, 
illetve CP-MAS NMR technikával készített 13C NMR 
spektrumát mutatjuk be (5. á b ra ). Ez utóbbi spektrumba 
2:1 arányban fellépő két jelsorozat azt tükrözi, hogy az ele
mi cellában a molekulák két eltérő helyzetben fordulnak 
elő. Az áthidaló lánc jeleinek további kettőződése pedig 
azt igazolja, hogy szilárd fázisban a molekula királissá vá
lik, azáltal, hogy a hídban részt vevő atomok mozgása be
fagy. Folyadék fázisban ez a jelenség nem lép fel, mert az 
áthidalás gyors konformációs mozgása folytán kiátlagoló- 
dás lép fel [18].
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5. ábra. Áthidalt 1,3-altemáló kalix[4]arén 13C NMR spektru
ma A) szilárd fázisban CP-MAS technikával felvéve, B) 

hagyományos spektrum CDC13 oldatban

Köszönetnyilvánítás

A kalixarénekkel kapcsolatos munkáinkat OTKA támoga
tással (T 032180) végeztük, amiért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tóth Gábor: Újabb fejlődési irányzatok az NMR spektroszkó
piában
Az NMR méréstechnika hatékonyságának nagymértékű megnö
vekedéséhez vezetett az optimalizált 1D, 2D és 3D inverz (’H) 
detektálású és gradiens mérések felhasználása; az extrém nagy 
térerejű, ultrastabilizált és aktív ámyékolású mágnesek bevezeté
se; a krio- és átfolyó mérőfejek alkalmazása, a mintavétel és a 
mérések automatizálása; valamint a HPLC-NMR, HPLC-MS- 
NMR és HPLC-MS-DAD-NMR integrált analitikai rendszerek 
kialakítása mikro mennyiségű minták mérésére.
[Magy. Kém. Lapja, 57, 371 (2002)]

SUMMARY

G. Toth: Recent Trends in NMR Spectroscopy
An extremely increased efficiency of the NMR spectroscopy has 
been achieved by recent introduction of new, optimised one-, 
two- and three-dimensional, proton detected (inverse), gradient 
enchanced measurements, and by hardware developments e.g. 
extention of the field strength to 21 Tesla (900 MHz), cryoprobe- 
head extentions to 600-800 MHz for extreme sensitivity, ultra sta
bilised magnets with flow-cell probeheads for flow injection or 
HPLC coupling, integrated and automatised HPLC-NMR, 
HPLC-MS-DAD-NMR analytical systems for analysis of submi
crogram quantities.
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Termoanalitikai és spektroszkópiai módszerek alkalmazásának új 
lehetőségei az agyagásvány-kutatásban

KRISTÓF JÁNOS* 
RAY L. FROST**

Bevezetés

Az agyagásványok -  ezen belül a kaolinit típusú ásványok
-  alkalmazása egyidős az emberiséggel. Az agyagásvá
nyok szerkezetének, reaktivitásának tudományos igényű 
feltárása azonban csak a XIX. század végén kezdődhetett 
el, amikor is az első műszeres anyagvizsgáló módszerek 
kidolgozásra kerültek.

Az agyagásványok szerves anyagokkal alkotott komp
lexei a természetben mindenütt előfordulnak, s nagyon sok 
elmélet az élet keletkezését is az ilyen típusú reakciókra, il
letve kölcsönhatásokra vezeti vissza [1]. Agyagásványok 
és szerves anyagok között lejátszódó kölcsönhatások 
szisztematikus vizsgálata a XX. század elején kezdődött 
el, s a két alapvető műszeres vizsgáló módszer a röntgen
diffrakció és a differenciál-termoanalízis (DTA) volt. 
A P a u lik  testvérek által kifejlesztett szimultán termoanali
tikai berendezés (a Derivatograph) megjelenése az 1950-es 
évek végétől kezdődően új fejezetet nyitott az agyag
ásvány-kutatásban. A század utolsó évtizedeiben egy 
újabb minőségi ugrás következett be az agyagásvány
kutatásban az olyan műszeres módszerek megjelenésének 
köszönhetően, mint a termomérleg és tömegspektrométer 
összekapcsolásával létrejött TG-MS technika, a Fourier- 
transzformációs infravörös spektroszkópia és a Raman- 
mikroszkópia. Ezek a módszerek interdiszciplináris meg
közelítést -  a problémák komplex módon történő kezelését
-  igénylik, s a különféle műszeres anyagvizsgáló módsze
rekkel kapott eredmények együttes értelmezését és értéke
lését teszik lehetővé.

Ebben a közleményben a nagy teljesítményű termoana
litikai és spektroszkópiai módszerek együttes alkalmazásá
nak lehetőségeit kivánjuk bemutatni a hidrazin-hidráttal 
interkalált királyhegyi kaolin szerkezetvizsgálatán keresz
tül [2,3].

Kísérleti rész

Az interkalációs komplex előállítása céljából 1 g királyhe
gyi kaolint 10 cm3 85%-os hidrazin-hidrát oldatban, zárt 
edényben mágneses keverővei 80 órán át kevertettünk. 
Az oldat feleslegét dekantálással eltávolítottuk, majd a 
nedves kaolint nitrogén atmoszférában megszárítottuk. 
A száraz minta röntgendiffrakciós elemzését Philips PW 
1050 típusú diffraktométer segítségével végeztük el

* Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, Veszprém
** Queenslandi Műszaki Egyetem, Brisbane, Ausztrália

1. ábra. Levegővel érintkező, hisdrazin-hidráttal interkalált 
kaolin röntgendifffakciós spektrumának alakulása az idő függ

vényében. a: 0 h, b: 0,5 h, c: 3 h, d 4,5 h, e: 22 h, f: 50 h, 
g: 120 h, h: 168 h, i: 30 nap

(CuKa sugárzás, 35 kV, 40 mA). A diffraktogramok 
alapján (1 . á b r a )  megállapítottuk, hogy a reakció 
100%-ban végbement: a kaolinit rétegek 0,71 nm-ről 1,03 
nm bázislap távolságra expandáltak, s az eredeti d- 
értéknek megfelelő reflexió nem volt kimutatható. A leve
gővel érintkező komplex mintegy 50 óra alatt teljesen el
bomlott (az 1,03 nm-nek megfelelő reflexió eltűnt), majd 
lassan visszaállt az eredeti szerkezet.

R á m á n  m ik ro szk ó p iá i v iz sg á la to k

A Rámán mikroszkópiái vizsgálatokat CCD detektorral 
(Charge Coupled Device) felszerelt, Renishaw 1000 típu
sú berendezés segítségével végeztük el. A Spectra-Physics 
model 127 típusú HeNe-lézer (633 nm) 1 mW teljesítmé
nyű volt, s a Rámán spektrum felvétele egyetlen (kb. 1 p.m 
átmérőjű) kaolinit szemcséről történt. A spektrum felvéte
lét adott időközönként (0,5-1 óránként) megismételtük. 
A levegővel érintkező mintáról adott időközönként felvett 
spektrumok segítségével a komplex bomlásának kinetiká
ját követtük nyomon. Bár a kaolinit Rámán spektrumában 
öt OH vegyértékrezgési sáv észlelhető (a 3692,3685,3670  
és 3650 cm_1-nél jelentkező sávok a belső felületi OH-cso- 
portokhoz, míg a 3620 cnr'-nél észlelhető sáv a belső OH- 
csoportokhoz rendelhető), az interkalációs komplexben az 
OH vegyértékrezgési sávok nem jelennek meg, csak a
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2. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin Rámán spektrumá
nak alakulása az idő függvényében, a: 0 perc, b: 30 perc, c: 60 
perc, d: 105 perc, e: 150 perc, f: 220 perc, g: 300 perc, h: 480 

perc, i: 10 h, j: 24 h

kom plexképződés szám ára hozzá nem férhető belső OH- 
csoportok vegyértékrezgési sávja regisztrálható (2. ábra).

A keletkezett kom plex tehát az OH vegyértékrezgési 
tartom ányban Rám án inaktív, a hidrazin és a  belső felületi 
OH-csoportok reakciója során keletkező hidrogénhíd tipu- 
sú kom plex polarizálható csoportokat nem tartalm az. A  le
vegővel érintkező m inta Rámán spektrum ában m integy 3 
óra elteltével a belső felületi OH-csoportok m ár m egjelen
nek, s intenzitásuk a kom plex további bom lása következté
ben egyre nő.

FT-IR (DRIFT) spektroszkópiai vizsgálatok

Az FT-IR spektroszkópiai vizsgálatokat B io-Rad 60A típu
sú spektrom éter segítségével, diffúz-reflexiós (D R IFT) 
m ódszerrel végeztük el. Kb. 1 mg mintát 100 mg KBr-dal 
achát m ozsárban homogenizáltunk, majd a D RIFT adapter 
m intatartójába (3 mm  mély, 6 mm átmérőjű tégely) töltöt
tük. Az infravörös sugárnyalábot a minta m integy 2 m m  át
mérőjű felületére kollimáltuk. A beeső sugárzás a m inta és 
a KBr szem cséin diffúz m ódon (szem cséről szem csére) 
reflektálódik, s a reflektált sugárzás m integy 50% -a (egy 
homorú göm btükörrel összegyűjtve) a detektorba ju t. Ily 
módon az abszorbancia spektrumhoz hasonló ún. reflexiós 
spektrum regisztrálható. (A pasztillatechnika nem  alkal
m azható, m ivel nyom ás alatt a K B r m átrixanyag  is 
interkalálódhat). A D RIFT spektrumok OH vegyértékrez
gési tartom ányát az idő függvényében ábrázolva (3. ábra)

3. ábra. Hidrazin hidráttal interkalált kaolin DRIFT-spektrumá- 
nak alakulása az idő függvényében, a: 0 h, b: 0,5 h, c: 3 h, 

d: 4,5 h, e: 22 h, f  :50 h, g: 120 h, h, 168 h, i: 30 nap

mkl

a következő m egállap ítások  tehetők: a frissen készített 
komplexben csak egyetlen OH vegyértékrezgési sáv ész
lelhető, 3626 c m 'l-nél.

A 3620 cm '-nél lévő belső OH sáv szorosan átlapoló 
vádként jelentkezik, s alig észrevehető. A levegővel érint
kező komplex bom lása a spektrum  változásai alapján szin
tén nyom on követhető. Kb. 4 óra elteltével a hidrazin rész
leges eltávozása következtében  m egjelennek a belső 
felületi O H -csoportok sávjai, s intenzitásuk az idő függvé
nyében tovább növekszik . A 3626 c n r '-n e k  m egfelelő  
(hidrogénhíd-kötésű) OH sáv intenzitása egyre csökken, s 
a belső OH-csoport 6320 c n r '-n é l jelentkező sávja egyre 
jobban elkülönül. Az IR spektrum ok esetében a kb. 3600 
cn r '-n é l megjelenő, s a bom lás során növekvő intenzitást 
m utató sáv a kaolin itszerkezetben visszam aradó izolált 
vízm olekulák OH vegyértékrezgésének (ún. „zeolit-víz” 
jelenlétének) tulajdonítható.

A Rámán és az IR spektrum ok összehasonlítása alapján 
megállapítható, hogy valam ennyi belső felületi OH-cso- 
port egyfajta h idrogénhíd-kötésű kom plexben van je len  
(az IR spektrum ban csak egyetlen OH vegyértékrezgési 
sáv jelentkezik 3626 cm ^-nél). M ivel a hidrogénhíd-köté
sű OH-csoportok Rám án inaktívak és IR  aktívak, feltéte
lezhető, hogy a hidrazin nem  egyedül, hanem hidrazin-hid- 
rát m olekulavegyület ([N H 2-N H 3]+OH") form ájában 
kapcsolódik a belső felületi OH-csoportokhoz. A  bom lás 
során visszam aradó víz további bizonyítékot szolgáltat a 
hidrazin vizm olekulán keresztül történő kötődésére.

Termoanalikai vizsgálatok

Az in terkalátum  term oanalitikai v izsgálatát D erivatog- 
raph PC típusú berendezés segítségével végeztük el, inért 
(nitrogén) atm oszférában , 5 °C /perc felfűtési sebesség 
mellett.

Az interkalált reagens 100 és 138 °C-on két lépésben 
távozik el, a DTG és DTA görbéken 70 °C-on egy inflexi
ós pont látható. 400 és 600 °C között a term ikusán dein- 
terkalált kaolin dehidroxilációja megy végbe. Az átlapoló 
bom lásfolyam atok felbontása érdekében a kváziizoterm , 
kváziizobár fű tésprogram  [4] segítségével a m éréseket 
megism ételtük (4b. ábra). A kem ence fűtőfeszültségét a 
számítógép úgy szabályozta, hogy a bomlás 0,15 m g/perc 
előre beállított állandó sebességgel menjen végbe. Ily m ó
don elegendő idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a m inta a 
környezet felől áram ló hőt felvegye, s egy dinam ikus 
egyensúly álljon be az ellentétes irányú gázfázisú diffúzi
ós folyam atok között, am elyek egyrészt a szemcsék közti 
térből a gázfázisú bom lásterm ékeket szállítják a kem ence
tér felé, m ásrészt a kem encegázt (nitrogént) viszik az eltá
vozó bom lásterm ékek helyére. Ezzel a módszerrel a kaoli
nit szerkezethez négyféle módon kötődő hidrazin jelenléte 
igazolható. Az 51 °C-ig lejátszódó izoterm folyam atban a 
kaolinit szem csék felületén adszorbeálódó hidrazin-hidrát 
távozik el (lazán kötött reagens). A  DTG görbén 59, 77 és 
115 °C-on jelentkező bomlásfolyam atokban az ún. „erősen 
kötött” (interkalált) reagens távozik el. A dehidroxilációs 
folyamatban eltávozó víz mennyiségének ism eretében ki-
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4a. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin termoanalitikai 
görbéi (mintatömeg: 87,97 mg)

4b. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin termoanalitikai 
görbéi 0,15mg/perc állandó bomlássebesség mellett 

(mintatömeg: 200,75 mg)

2 0 °

5. ábra. A 0,15 mg/perc állandó bomlássebességgel 70 °C-ig 
hevített interkalátum röntgendiffraktogramja. a: lehűtés után, 

b: levegőn, 15 óra állás után

számítható, hogy az első (51 és 68 °C között lejátszódó) 
bomláslépcsőben 0,20 mól hidrazin-hidrát/mol belső felü
leti OH-csoportnak megfelelő reagens szabadul fel. A 68 
és 85, illetve 85 és 133 °C között felszabaduló interkalált 
reagens mennyisége rendre 0,12 és 0,31 mól reagens/mol 
OH-csoport.

Ha a fűtést 70 °C-on megszakítjuk, a röntgendiffrakciós 
vizsgálatok kétféle (1,03 és 0,96 nm d-értékeknek megfe-

Trc
6. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin TG-MS ioninten

zitás görbéi

lelő) expandált szerkezet jelenlétét igazolják (6 /a  á b ra ).
Ha a mintát 15 órán át levegővel érintkeztetjük, a diff

rakciós spektrumban gyakorlatilag csak 1,03 nm-nek meg
felelő, teljesen expandált szerkezet mutatható ki (6 /b  á b ra ). 
Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomban elfogadott nézetek
kel ellentétben nem hidrazin, hanem hidrazin-hidrát mole- 
kulavegyület interkalálódik. 70 °C-ig történő hevítés hatá
sára a víz eltávozik, s a visszamaradó hidrazin a rétegeket 
csak 0,96 nm d-értéknek megfelelő távolságra tudja expan
dálni (a szerkezet részleges összeesése következik be). Ez a 
folyamat reverzibilis, vízfelvétel következtében a szerkezet 
visszaexpandál a hidrazin-hidráttal való kitámasztásnak 
megfelelő 1,03 nm d-értékre. A hidrazin és a viz eltávozá
sának részletes tanulmányozása céljából termomérleghez 
(Netzsch TG-209) kvarc kapillárison keresztül tömegspekt
rométert csatlakoztattunk (Balzers MSC-200).

A 6. á b r a  tanúsága szerint 10 °C/perc felfutási sebesség 
mellett a vízképződésre jellemző ionintenzitás görbe 
(m/z=18, H20 +) nem esik egybe a hidrazin felszabadulás
ra jellemző ionintenzitás görbével (m/z=15, NH+). Ez azt 
mutatja, hogy nagyobb hőmérsékleten a rendszerben víz
mentes hidrazin marad vissza, amely a kaolinit rétegeket 
csak részlegesen expandálja. Ezzel a módszerrel tehát a 
kétféle d-értékű reflexió jelenléte értelmezhető, s a szak- 
irodalomban a jelenség értelmezésével kapcsolatos, régóta 
folyó vita lezárható [5].

IRODALOM

[1] Yariv, S. -  Cross, H : (szerk.): Organo-Clay Complexes and Interac
tions. Marcel Dekker, New York, 2001.

[2] Frost, R. L .- Kloprogge, J.T. -  Kristóf, J. -  Horváth, E.: Deintercala- 
tion of hydrazine-intercalated low-defect kaolinite. Clays and Clay 
Minerals, 47(6), 732-741 (1999).

[3] Kristóf, J. -  Frost, R. L. -  Martens, W .N .- Horváth, E.: Separation of 
adsorbed and intercalated hydrazine in hydrazine-hydrate intercalated 
kaolinite by controlled-rate thermal analysis. Langmuir, 18(4), 
1244-1249 (2002).

[4] Paulik, F: Special trends in thermal analysis. John Wiley &Sons, New 
York, 1995.

[5] Johnstone, C .T .-  Stone, D. A.: Influence of hydrazine on the vibra
tional modes o f kaolinite. Clays and Clay Minerals, 38, 121-128 
(1990)

ÖSSZEFOGLALÁS a 398. oldalon

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM 377



Mikrohullámú plazmák és analitikai alkalmazásuk

HELTAI GYÖRGY* 
FEHÉR BALÁZS*

Bevezetés

Bunsen és Kirchoff m ég a XIX. században alkalm azták el
ső ízben lángban elpárologtatott sóoldatok és szilárd anya
gok elem specifikus fényem isszióját (vonalas színképét) 
kvalitatív analízisre. A spektrokém iai analízis módszerei
nek közel másfél évszázados fejlődését a sugárzó plazmák 
előállítására alkalmas eszközök azóta is folytatódó tökéle- 
tesitése határozta meg. A spektroszkópiai' plazmák term i
kus vagy elektromos energiaközléssel előállitható, ÍOMO4 
K  hőm érsékletű  részben  ionizált, sugárzó gázok [1]. 
A plazm ába beju tta to tt m in taanyag  fényem issziójára, 
fényabszorpciójára és fluoreszcenciájára nagy szelektivi
táséi elemanalitikai m ódszerek alapozhatok, melyekkel a 
teljes periódusos rendszer m eghatározása lehetséges az 
igényeknek megfelelő pontossággal és kimutatási képes
séggel. A plazm ákban keletkező ionok töm egspekt- 
rom etriás detektálása tovább szélesítette az analitikai al
kalm azások  lehetőségeit. N apjainkban  új kihívásként 
jelentkezik  az atom spektroszkópia szám ára is a speciációs 
(formaazonosításos) elem zések iránti igények növekedése. 
A teljes elem koncentrációk m eghatározására kifejlesztett 
spektrokém iai eszközöket alkalm assá kell tenni a 
specieszek elválasztására alkalm as krom atográfiás vagy 
más elválasztási m ódszerekkel történő összekapcsolásra. 
A hagyom ányos, különböző területeken jó l bevált p lazm a
keltő eszközök (láng, ív, szikra, gázkisülések, plazm afák
lyák) használatát ebből a szem pontból újra kell értékelni, s 
az elválasztási m ódszerekkel történő összekapcsoláshoz új 
utakat kell keresni.

Az analitikai atomspektroszkópia sugárforrásai

A XX. század első felében a színképelem zés gyakorlatá
ban eleinte az atm oszférikus nyomáson, levegőben köny- 
nyen megvalósítható ív- és szikragerjesztés terjedt el, s a 
csökkentett nyom ású gázkisüléseket csak speciális célokra 
alkalm azták. A z ív- és szikrakisülések igen alkalm asnak 
bizonyultak szilárd m inták közvetlen plazmába juttatására, 
s em issziós m ódszerrel történő elemzésére. M indm áig a 
fém ipari és a kőzetelem zés a legsikeresebb alkalmazási te
rületük. E területeken az em issziós mérési mód adottsága, 
a szim ultán sokelem es m eghatározás lehetősége találkozik 
a gyakorlati igényekkel, s jó l kihasználható. A szilárdpró- 
bás elemzések teljesítőképességét azonban a párolgási és 
inhom ogenitási problém ák behatárolják. Oldatok elem zé
sére először a jellegzetesen egyelem es, szekvens mérés

* Szent István Egyetem, Gödöllő
**A rövidítések magyarázatát a közlemény végén található jegyzék tartalmazza
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technika, az atomabszorpciós spektrom etria (AAS)** ter
jed t el az ötvenes évektől kezdve. E leinte lángokat alkal
m aztak a porlasztással betáplált o ldatok atom izációjára 
(FAAS), később az elektroterm ikus atom izátorok kifej
lesztésével (ETA-AAS) je len tő sen  jav ítan i lehetett a 
m ódszer kimutatási képességét, am ely hosszú ideig meg- 
közelíthetetlennek bizonyult az atom spektroszkópiai mód
szerek körében. A hatvanas évektől kezdve fordult a figye
lem a lángokhoz hasonlóan kezelhető, elektrom ágneses 
energiaközléssel létrehozható plazm afáklyák analitikai al
kalm azása felé. Ekkor kezdődött és a mai napig is tart az 
áram ló nem esgázokban (Ar, He) induktív vagy kapacitív 
csatolással előállítható, atm oszférikus nyom áson is üze
m eltethető kisülések „karrierje” az atom spektroszkópiá
ban [1]. A hetvenes évektől kezdve főként az induktív csa
to lású  argonplazm a alkalm azása te rjed t el, először 
em issziós sugárforrásként, később töm egspektrom etriás 
ionforrásként. A robosztus induktív  csato lású  plazm a 
(ICP) ideális emissziós sugárforrásnak bizonyult oldatok 
elem zésére. A három koncentrikus kvarccsőben nagy tér
fogati sebességgel (10-20 dm 3m in_1) áram ló argongázba 
rádiófrekvenciás (27 MHz, 40 M Hz) indukcióval jelentős 
(kW  nagyságrendű) teljesítmény táplálható be, s a kialaku
ló tórusz alakú forró plazm a középső hidegebb tartomá
nyába porlasztóit oldatm inták a plazm agyűrű fölé kifújt 
„fáklyában” jó  hatásfokkal elpárolognak, atomizálódnak, 
ionizálódnak és gerjesztődnek. A z induktív csatolású plaz
m a atom em issziós spektrom etriával (AES) a legtöbb fé
mes elem re ng cm '3 nagyságrendű kim utatási képesség és 
négy-öt nagyságrendű lineáris kalibrációs tartomány érhe
tő el. Az ICP-ben kialakuló ionok töm egspektrom etriás 
(M S) detektálásával a kim utatási képesség egy-két nagy
ságrenddel javítható, s ez már eléri, sőt m eg is haladhatja 
az ETA-AAS kim utatási képességét. A rádiófrekvenciás 
induktív plazm akeltési m ódszerekkel párhuzamosan, sőt 
azt m egelőzően is az ötvenes évektől kezdve folyamatosan 
kísérleteztek a m ikrohullámú (G H z frekvenciatartomány) 
energiaközlés felhasználásával plazm aégők kifejlesztésére
[2,3]. A hatvanas években kereskedelm i forgalomba is ke
rü lt az ún. kapacitív  csato lású  m ikrohullám ú plazm a 
(CM P), am elyet egy koaxilis hullám vezető nyitott végén 
lehet létrehozni, a belső vezetékből form ált elektródon. 
A  CM P-plazm a azonban az ICP-nél sokkal érzékenyebb 
volt a mátrixhatásokra, a könnyen ionizálható elemek je 
lenléte nagym értékben befolyásolta a plazm a paramétere
ket (ionizációfok, elektronsűrűség, hőmérséklet). A plaz
m afenntartó gázba porlasztható oldatm inták csak kivülről 
diffundálhattak az elektródvégen kialakuló plazmába, s az 
elem zések hatékonyságát is rontotta. E hátrányok miatt a 
CM P fokozatosan k iszorult a versenyből, s az oldatok 
em issziós színképelem zésének dom ináló sugárforrásává
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1. ábra. A TM(OIO) módusú hengeres üregrezonátor sémája 
(A) és erővonalképe (B)

1 a mikrohullámú energia koaxiális becsatolása, 2 csatolóanten
na, 3 kerámiahangoló-rúd, 4 levegőhűtés csatlakozója, 5 kisülé
si cső. Folytonos vonal: elektromos erővonalak; szaggatott vo

nal: mágneses erővonalak

az ICP vált. A mikrohullámú energiaközlés azonban nem 
került le véglegesen a napirendről. Az ICP-AES berende
zések ára magas, és üzemeltetése is költséges a nagy ar
gonfogyasztás miatt. A mikrohullámú energiaközlésre ez
zel szemben lényegesen egyszerűbb, kisebb energia- és 
nemesgáz-fogyasztású eszközöket lehet alkalmazni. Az ál
talában 2,45 GHz frekvencián működő magnetronokkal 
épített mikrohullámú generátorok segítségével már 10-20 
Watt kicsatolt teljesítménnyel is kelthető plazma argonban, 
illetve héliumban. A hullámvezetőn keresztül kicsatolt 
energiát célszerűen méretezett rezonátorba vezetve a plaz
ma keltéséhez és fenntartásához szükséges nagy elektro
mos térerősség kialakítható. Az atmoszférikus nyomáson 
is stabilis plazma fenntartására legjobban a hengeres üreg
rezonátorok váltak be. Ezekben a mikrohullámból állóhul
lám alakul ki, s a henger tengelyénél van az elektromos tér
erősség maximuma (1. ábra). Az itt átvezetett kisülési 
csőben fémes vezetővel való érintkezés nélkül kelthető 
plazmát nevezik mikrohullámmal indukált plazmának 
(MIP). 1976-ban Beenakker fejlesztette ki azt a transzver
zális mágneses rezgési módusú TM(010) hengeres üreg
rezonátort, amellyel 20-200 W teljesítménnyel 0,1-2 
dm3m in 1 argon vagy héliumáramban stabil plazma tartha
tó fenn nyitott végű (kvarc vagy kerámia) kisülési csőben
[4].

Az atmoszférikus működés megoldása lehetővé tette 
különböző mintabeviteli technikák alkalmazását, s a plaz
ma sugárzásának a kisülési cső nyitott vége felőli közvet
len spektrometriás megfigyelését (végablakos detektálás). 
Gázelemzésre és gázkromatográfiás elemspecifikus detek
tálásra ez a MlP-típus igen jó l bevált, s alkalmazása az 
ICP-hez képest is előnyösnek bizonyult. A szükséges be
rendezések egyszerűbbek és olcsóbbak, s a MIP áramlási 
rendszere jól illeszthető a gázkromatográfokhoz, s a héli
um MlP-ben az ICP-vel nehezen gerjeszthető nemfémes 
elemek is meghatározhatók. Oldatporlasztásos mintabevi
tel esetén azonban a MIP-AES teljesítőképessége elmaradt 
az ICP-AES-étől, s a könnyen ionizálható elemek a MIP- 
ben is CMP-hez hasonló mértékű mátrixhatást okoznak. 
Az elmúlt két évtizedben folyamatos kutatások tárgyát ké
pezte e mintabeviteli nehézségek áthidalása, hatékonyabb 
energiaközlést lehetővé tévő M lP-égők kifejlesztése ré
vén.

A mikrohullámú plazma előállítása, fizikai és spektrosz
kópiai jellemzői

Az atomspektroszkópiai célra alkalmas plazmakeltő és a 
hozzájuk csatlakozó mintabeviteli rendszerben elegendő 
energiának kell rendelkezésre állnia a különböző állapotú 
mintaanyagok diszpergálására (porlasztás, aeroszolkép- 
zés), elpárologtatására, a kémiai kötések felbontására 
(atomizáció), a jelenlévő atomok (molekulák) ionizációjá
ra és gerjesztésére. Minél nagyobb energia táplálható be 
egy adott forrásba, annál hatékonyabban lehet a minta
anyagból abszorpcióra vagy fluoreszcenciára képes atom
gőzt előállítani, és minél magasabb hőmérséklet érhető el 
a plazmában, annál hatékonyabb lesz a gerjesztésben és io
nizációban. Kvantitatív elemzésre a stacionárius állapotú 
plazmák legalkalmasabbak, amelyekben a belépő és kilépő 
anyag- és energiaáramok egyenlők. Ilyen körülmények kö
zött feltételezhető, hogy a plazma kis térfogatelemeiben a 
lokális termodinamikai egyensúly (LTE) érvényesül, a 
plazma hőmérséklete az adott pontban egyértelműen defi
niálható, s az energiakicserélődési folyamatokban részt ve
vő részecskék (molekulák, atomok, ionok, elektronok) 
energiaeloszlására érvényes a Maxwell-Boltzmann-össze- 
fuggés. Termikus vagy dominálóan termikus jellegű ener
giaközlés (lángok, grafitkemence, ívkisülés) esetén ez a 
feltételezés elfogadható, s a plazm a egyes pontjaiban 
egyetlen hőmérséklet definiálható. Elektromágneses jelle
gű energiaközlés esetén már az ICP-ben is, de még inkább 
a M lP-ben az LTE-től jelentős eltérés tapasztalható az 
elektronok elektromágneses energiafelvétele miatt. Kis 
nyomású gázban a jelenlévő szabad elektronok a nagyfrek
venciás tér hatására az elektromos térerősséggel azonos 
frekvenciával, de attól eltérő fázisban rezgésbe jönnek. 
Az elektronok a gyorsulási periódusban felvett energiát a 
térerősség irányának változása után a lassulási periódus
ban visszaadják a térnek. Nagyobb nyomáson azonban az 
elektronoknak a térrel azonos frekvenciájú rendezett moz
gása a gázrészecskékkel történő rugalmas ütközések miatt 
rendezetlenné válik, s igy egyre jobban felgyorsulhatnak
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2. ábra. Az MPT mikrohullámú plazmaégő vázlata [5] 
l csatlakozó a mikrohullámú generátorhoz, 2 csatoló lemez,
3 külső fémcső, 4 középső fémcső, 5 belső cső (fém vagy 

kvarc), 6 hangolórúd, 7 plazmagyökér,
8 plazmaoszlop, 9 plazmafáklya

mindaddig, amíg mozgási energiájuk eléri a rugalmatlan 
ütközésekhez szükséges értéket, amely elegendő a gázré
szecskék gerjesztéséhez és ionizációjához. Kiszámítható, 
hogy a MlP-kisülés stabilis fenntartása szempontjából op
timális nyomás körülbelül 526 Pa (4 Torr). Atmoszférikus 
nyomáson stabilisán működő MlP-kisülés megvalósításá
hoz olyan rezonátorok szükségesek, amelyekkel elegendő
en nagy elektromos térerősség hozható létre az elektronok 
felgyorsításához a nagyobb nyomáson gyakoribb ütközé
sek körülményei között. Az 1. ábrán bemutatott hengeres 
üregrezonátor továbbfejlesztésével a mai napig számosán 
próbálkoztak, s ma már leírtak olyan konstrukciókat, ame
lyekkel 500-1000 Watt teljesítmény is betáplálható a 
kisülésbe. Ezzel párhuzamosan új típusú eszközöket is ki
fejlesztettek az atmoszférikusán stabilis működés megva
lósítására, illetőleg a nagyobb (300-800 Watt) teljesít
ményfelvétel elérésére. Ilyen például a nyolcvanas 
években kifejlesztett felületi hullámkeltő rezonátor, illető
leg a kilencvenes években szabadalmaztatott mikrohullá
mú plazmafáklya (microwave plasma torch; MPT) (2. áb
ra) [2,5].

Az MPT [5] az ICP-égőhöz hasonlít. Három koncentri

kus fémhengerből áll, amelyekbe három gázáram vezethe
tő (burkológáz, plazmagáz, mintavivő gáz), s így oldat
minták porlasztásos mintabevitelére is az ICP-hez hasonló 
kedvező geometriai feltételek alakíthatók ki. Széles körű 
analitikai alkalmazást azonban mindmáig leginkább a 
Beenakker-típusú hengeres üregrezonátor nyert.

A mikrohullámú plazmák jóval távolabb vannak a loká
lis termodinamikai egyensúly állapotától, mint az induktív 
csatolású plazma. Bennük a különböző energiakicserélő- 
dési folyamatokra vonatkozóan spektroszkópiai úton több
féle hőmérséklet is meghatározható. A plazmában jelenlé
vő molekulák forgási-rezgési színképében az egyes forgási 
átmenetekhez tartozó színképvonalak intenzitáseloszlása 
alapján mérhető a legalacsonyabb (2-3000 K), ún. rotációs 
hőmérséklet (T ). Ez lényegében a gázhőmérsékletnek 
felel meg. Ennél magasabb (4-7000 K) az atomvonalak 
intenzitáseloszlása alapján számítható gerjesztési hőmér
séklet (T ), s ennél is magasabb a szabad elektronoktól 
származó folytonos színkép intenzitáseloszlása alapján 
számítható Te elektron-hőmérséklet (104- 105 K). Ugyan
akkor az is tapasztalható, hogy a MlP-ben az elektronsűrű
ség (ne) értéke nagyságrendekkel kisebb, mint az LTE 
fenntartásához szükséges elméletileg számítható érték 
(~1023 m '3). Az induktív csatolású plazmában ezzel szem
ben a hőmérsékletek jellemző értékei sokkal kisebb mér
tékben különböznek (Tro =4800 K, Texc=5000 K, Te=6000 
K) és az elektronsűrűség is nagyságrendekkel nagyobb 
(ne= 1021- 1022m-3).

A MIP kisülésben viszonylag nagy koncentrációban 
vannak jelen kis sebességű elektronok, s ezek határozzák 
meg az elektronsűrűség-mérések eredményeit. Lényege
sen kisebb a tér által nagymértékben megnövelt energiájú 
elektronok koncentrációja, amelyek képesek a gázatomok 
ionizációjára. Ez utóbbiak tartják fenn a kisülést, s ezek 
határozzák meg az elektronhőmérséklet-mérések eredmé
nyeit. A gerjesztésben mind a kisenergiájú, mind a nagy- 
energiájú elektronok részt vesznek. Fontos energiatároló 
és átvivő szerepe van a plazmafenntartó gáz atomjai (Ar, 
He) és molekulái (pl. Ar2, He2) metastabilis energiaszintje
inek. A nagy energiájú elektronokkal történő ütközések 
energiájának jelentős hányadát ezek a metastabilis szintre 
gerjesztett részecskék tárolják, majd a minta atomjaival üt
közve azokat ionizálják és gerjesztik. E metastabilis kép
ződmények gerjesztési energiája argonban 10,2-14 eV, míg 
a héliumban 13,3-20,52 eV tartományba esik. E nagy ener
giájú specieszeknek köszönhető, hogy a MlP-ben a fémek 
és a nemfémek is jól gerjeszthetők, atom- és ionvonalaik 
egyaránt megjelenhetnek. A hélium MlP-ben jelenlévő 
szélsőségesen nagy energiájú metastabilis állapotú 
specieszek hatása következtében nagyobb háttérsugárzás
sal és levegőből kívülről a plazmába diffundáló „szennye
ző molekulák” intenzívebb sávemissziójával kell számol
nunk, mint az argon-M IP-ben. Az LTE hiánya, s a kis 
elektronkoncentráció „felelős” a MIP mátrixérzékenysé
géért, a könnyen ionizálható elemek által okozott mátrix
hatásaként [3].
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A mikrohullámú plazmák analitikai alkalmazása

A MIP analitikai alkalmazása iránti érdeklődés magas ger
jesztési és elektron-hőmérséklete, a metastabil speci- 
eszekkel is támogatott hatékony gerjesztési sajátságai mi
att a mintavétel nehézségei ellenére megmaradt, s egyre 
újabb és újabb erőfeszítéseket tesznek a MIP alkalmazását 
korlátozó mintabeviteli problémák megoldására. A MIP 
analitikai kémiai alkalmazása alapjában véve illesztési 
probléma, a mintabetápláló eszköz anyagáramát, hőmér
sékletét, nyomását kell illeszteni a MIP stabilitási feltétele
ihez. Atmoszférikus MIP esetében a kisülés stabilitását és 
paramétereit lényegesen meg nem zavaró m intatömeg
áram értéke maximum 1 mg min"', vagy rövid néhány má
sodperces injektálás esetében 3-5 pg összes tömeg. 
Az ICP-nél a folyamatosan betáplálható anyagáram leg
alább 20-50 mg min"1 nagyságrendű. Ez a terhelési kapaci
táskülönbség különösen oldatminták porlasztása esetében 
nagy nehézséget jelent [2].

Gázminták, illetve kémiai módszerrel fejleszthető gázok 
és gőzök betáplálása a MIP-be

Az LTE hiánya, gázok vagy kémiai úton gázformába ala
kítható minták betáplálásakor okozza a legkisebb nehézsé
get, ilyenkor a MIP teljes „idegenanyag”-terhelését a vizs
gálandó gáz (esetleg gőz) teszi ki, sőt magában a 
vizsgálandó gázban is kelthető MIP. Gázfejlesztéssel 
100%-os mintabeviteli hatékonyság és egyidejű mátrixel
választás valósítható meg [6,7,8]. A mintabevitelhez szük
séges égő konstrukciója egyszerű: egyetlen kisülési cső 
elegendő, de alkalmaznak koncentrikus kettős kisülési 
csövet is. Ilyenkor a külső csőben áramlik a plazmát folya
matosan fenntartó gáz. Kialakítottak olyan konstrukciókat 
is, amelyekben tangenciális áramlást előidéző csavarme
netes betéten keresztül vezetik be a külső csőbe a plazma
fenntartó gázt. A belső, kisebb átmérőjű csőbe vezetik be a 
mintagázt, amelyet a minta-előkészítő egységben állítanak 
elő. A „kettős torch” megoldással a plazma fenntartása és 
a mintabevitel függetleníthető, ezért ez a megoldás más 
mintabetáplálási módszereknél is használatos. Oldatokból 
fejlesztett mintagázok esetében a minta-előkészítő egység 
a célszerűen kialakított reakcióedényből, fáziselválasztó 
egységből, s esetenként szárító vagy fagyasztó csapdákból 
alakítható ki. Folyamatos áramlású és injektálásos mód
szerek egyaránt előfordulnak. Az alkalmazási lehetőségek 
körét a kémiai gáz, illetve a gőzfejlesztés lehetőségei hatá
rozzák meg [3]. A hideg higanygőz-fejlesztéses, a hidrid- 
fejlesztéses technikák alkalmazására nagyszámú példa ta
lálható. Nemfémes elemek (halogének, nitrogén, oxigén) 
redoxi gázfejlesztéses reakciókkal vegyületeikből elemi 
gázok formájában felszabadíthatok [7], s hélium-MIP-be 
közvetlenül bevezethetők, ahol atomi és molekuláris 
emissziójuk egyaránt detektálható. Ammóniumsókból pél
dául NaOBr reagenssel elemi nitrogén szabadítható fel, 
amely hélium MIP-ben N2-molekula formájában gerjeszt
hető. Ezzel a módszerrel a nitrogén két stabilis izotópja 
(14N és l5N) is meghatározható, a különböző izotóp

összetételű molekulák ( l4N 14N, l5N l4N, i5N l5N) rezgési
forgási színképében sávfejek intenzitásának mérése alap
ján [9].

Illékony fémkarbonilkomplexek, oxidok, halogenidek, 
szerves fémkomplexek előállítására alapozott mintabevite
li módszerek lényegében szintén ebbe a csoportba sorolha
tók, bár meglehetősen nehéz éles határvonalat húzni e 
módszerek és az elektrotermikus elpárologtatási módsze
rek között. Jelentőségük azonban a speciációs analitikai 
módszerek kidolgozásában egyre növekszik. A gáz- és 
gőzfejlesztéses mintabeviteli technikák tranziens jelképző
dést eredményeznek. Az abszolút kimutatási határok elem- 
és eszközfüggők, s a pg-ng tartományba esnek.

A MIP-AES alkalmazása elemspecifikus 
gázkromatográfiás detektorként

A gázkromatográfok a MIP-AES „ideális” mintabeviteli 
eszközeinek tekinthetők [3,6,8]. A gázkromatográfiában 
az argon és a hélium jól alkalmazható vivőgáz. A töltött 
oszlopos technikáknál alkalmazott 10-50 cirfm in"1, illetve 
a kapilláris gázkromatográfiára jellemző 1-5 cm3min"' 
nagyságrendű vivőgázáramok közvetlenül bevezethetők a 
MIP fenntartó gázáramába. Ugyanakkor a gázkromatográ
fiás detektálás szempontjából is jelentős előnnyel já r a 
MIP-AES által szolgáltatott elemspecifikus információ. 
A MIP egyaránt alkalmas nemfémes és fémes elemek ger
jesztésére, használható mono- és multielemes üzemmód
ban, egyszerű és kompakt eszközökkel megvalósítható, s 
így gázkromatográffal való összekapcsolása is egyszerűen 
megoldható. A MIP-AES detektálás jelentősen javítja az 
érzékenységet és szelektivitást a szokásos vegyület (mole
kula) érzékelő detektorokhoz (TCD, FID, FPD stb.) ké
pest, s ugyanakkor az információ értékelése egyszerűbb és 
sokszor egyértelműbb is, mint a ma legszelektívebb és leg
érzékenyebb GC-MS módszer esetében. „Célzott” 
monoelemes detektálással (pl. fémalkilek fématomjának 
detektálásával) a kromatogramm rendkívüli mértékben le
egyszerűsíthető és áttekinthetővé válik. Másrészt multi
elemes detektálással lehetőség van a molekulák vázát al
kotó C, H, N, O és szubsztituens elemek (halogének, 
foszfor, kén) egyidejű detektálására, s így elvileg akár a 
detektált molekula összegképlete is meghatározható. Elő
nyös más detektorokhoz viszonyítva a MIP-AES széles, 
több nagyságrendre kiterjedő lineáris dinamikus tartomá
nya is. A MIP verzatilitása lehetővé teszi egyedi, célorien
tált eszközök házilagos kifejlesztését. Hosszú ideig ez a 
tendencia érvényesült, s csak 1990-től jelent meg a piacon 
gyárilag készült integráltan tervezett GC-MIP-AES beren
dezés [10]. E készülékben a színkép detektálására diódaso
ros detektorral ellátott spektrométert alkalmaztak. A hul
lámhosszablak szélessége 10-20 nm, amely általában 
lehetővé teszi egyidejűleg 3-4 elem elemzővonalainak szi
multán detektálását. A készülék kimutatási képessége, sze
lektivitása, lineáris dinamikus tartománya, stabilitása (ki
sülési cső élettartama) felülmúlja a korábban kialakított 
rendszerekét, s nemcsak az elemspecifikus, hanem egyes 
elemeknél stabilis izotóp specifikus (15N, l3C, lsO) detek
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tálásra is alkalmasnak bizonyult. További technikai fej
lesztést hozott a multikapilláris GC-oszlopok használata, 
amelyet Lobinski és munkatársai alkalmaztak ón-alkil ve- 
gyületek speciációs analízisére [11]. A több mint 900 pár
huzamosan kötött kapilláris oszlop segítségével jelentősen 
növelhető volt a MlP-be történő mintabevitel hatásfoka.

A GC MIP-AES rendszer igen hatékony analitikai esz
köznek bizonyult, s számos területen kiemelkedő lehetősé
geket nyújt a speciációs analitika számára. A fémalkil ve- 
gyületek speciációs analízisében az elérhető kimutatási 
képesség pg nagyságrendű [3,6,8].

Mintabevitel (elektro)termikus párologtatással

A MIP sajátságainak legjobban megfelelő gáz- illetve gőz
formájú mintabevitel nem illékony minták (oldatok, szi
lárd anyagok) esetében csak külső termikus támogatással 
oldható meg [2,3,12]. Mikromennyiségű oldat vagy szilárd 
minták esetében jól alkalmazhatók a különböző elektroter
mikus elpárologtatási technikák, mivel gyors felfűtéssel 
képesek impulzusszerűen koncentrálni és jó  hatásfokkal a 
kisülésbe juttatni a mintát a MIP által elviselhető maximá
lis tömegáram-injektálási határérték meghaladása nélkül. 
Célszerűen kialakított gázáramlási rendszerrel megoldható 
a minta előzetes szárítása és termikus előkezelése (ham- 
vasztása) során keletkező gőzök elvezetése a MIP stabili
tásának megzavarása nélkül [13]. Az elpárologtatási perió
dus során a minta gőz vagy aeroszol formában 
továbbítható a kisülésbe. A rövid időtartamú párologtatás 
után a kisülésbejutó mintaatomok emissziója tranziens je
let ad, a színképdetektáló rendszert ennek megfelelően kell 
kialakítani. Rendkívül változatos az e célra kifejlesztett 
eszközök skálája. Platinából, tantálból és volfrámból ké
szült szál (hurok) vagy csónak egyaránt használatos, de 
legjobban az atomabszorpciós méréstechnikához kifejlesz
tett, célszerűen átalakított elektrotermikus atomizátorok 
váltak be. Külön említést érdemelnek a lézer elpárologta- 
tásos technikák, amelyek alkalmazásakor a minta magában 
a rezonátorban is elhelyezhető, s így nincs szükség a vesz
teségekkel járó aeroszol transzportra. Mikromennyiségű 
minták esetében a pg-ng tartományba eső abszolút kimuta
tási határok érhetők el. Ugyanakkor e mintabeviteli mód 
esetén jelentős mátrixhatásokkal kell számolni, különösen 
a könnyen ionizálható alkálifémek okoznak nagymértékű 
jelváltozást [3,13]. E metodikák leginkább a klinikai mik- 
roanalitikában teijedtek el.

Oldatporlasztásos mintabevitel, az elemspecifikus 
HPLC detektálás lehetőségei

A pneumatikus porlasztókkal végzett m intabevitel 1-2 
cm3min‘1 oldatfelvétel és 2-5% aeroszolképzési hatásfok 
esetén 20-50 mg min ' 1 anyagáram-terhelést jelent a MIP- 
plazma számára. A porlasztásos mintabevitel anyagáramá
nak illesztése a MIP befogadóképességéhez egyrészt nagy 
hatékonyságú porlasztási technikákkal és az aeroszoláram 
egyidejű deszolvatálásával javítható, másrészt a MlP-égő 
konstrukciójának megváltoztatásával és mikrohullámú tel
jesítmény növelésével érhető el [1,5,8,14]. A porlasztás

mkl

hatásfokának javítása különösen a folyadékkromatográfiás 
elemspecifikus detektálási módszerek kifejlesztéséhez nél
külözhetetlen. E célra az olyan nagy hatékonyságú por
lasztási technikák váltak be, amelyekben az oldatporlasz
tás fizikai folyamata elválasztható az aeroszolszállítástól. 
Ilyenek például az ultrahangos porlasztás és a nagynyomá
sú hidraulikus porlasztás [15]. E porlasztási technikák al
kalmazásakor szükség van az aeroszol deszolvatálására. 
A porlasztásos mintabevitelhez hasznosnak bizonyult a 
tangenciális áramlású kettős kisülési cső használata, 
amelynek segítségével az ICP-hez hasonló formájú 
toroidális plazma hozható létre. A Beenakker-típusú 
TM(010) rezonátorban egyetlen gázárammal is sikerült 
toroidális alakú argon-MIP-et nedvesített argon plazma
gázzal megvalósítani [13]. Újabb eredmények szerint 
deszolvatálás nélkül is jól „tolerálja” az oldatporlasztásos 
mintabevitelt a háromcsöves mikrohullámú plazma égő 
(MPT) [5].

Az oldatporlasztásos technikákkal elérhető kimutatási 
határok eszköz és elemfüggők, többnyire az 1-1 000 pg cm3 
tartományba esnek. A lineárisan kalibrálható tartomány 
2-4 nagyságrendű. A könnyen ionizálható elemek e minta- 
beviteli módnál már 1-10 pg cm '3 koncentrációban is jelen
tős mátrixhatást okoznak.

Nagynyomású hidraulikus porlasztással és radiatív fű
tésű deszolvatálással sikerült olyan „flow-injection” min
tabeviteli rendszer kifejlesztése, amellyel 10-100 pl oldat
térfogatból ng nagyságrendű kimutatási határral fémes és 
nemfémes elemek 2-3 nagyságrendű lineáris dinamikus 
tartományban meghatározhatók. E rendszer elemspeci
fikus HPLC-detektorként is alkalmazható[15].

További fejlesztési irányok

A mikrohullámú plazmák eddig elsősorban atomemissziós 
sugárforrásként váltak be a gázelemzés és az elemspeci
fikus gázkromatográfiás detektálás területén. Oldatos és 
szilárdpróbás MIP-AES módszerek teljesítőképessége el
marad az ICP-AES-étől, s főleg speciális mikroanalitikai 
(pl. klinikai kémiai) feladatok megoldására ajánlhatók. 
Ugyanakkor azonban egyre közelebb kerülünk a folyadék
kromatográfiás elemspecifikus detektálásrajól alkalmazha
tó MIP-AES módszerek megvalósításához a hatékonyabb 
energiacsatolást lehetővé tévő MlP-égő konstrukciók kifej
lesztése és a nagy hatékonyságú porlasztási technikák (pl. 
nagynyomású hidraulikus porlasztás) alkalmazása révén, 
ígéretes mintabeviteli technika a folyadékkromatográfiás 
kapcsolás szempontjából a termikus porlasztás (thermo- 
spray), mellyel az eddigi tapasztalatok igen kedvezőek. Ér
dekes és új fejlesztési irány a miniatürizálás. E célra kifej
lesztettek már a rezonátort és kisülési csövet egyetlen 
kvarclemezen integráló egységet. Ezt az eszközt sikerrel al
kalmazták higany-alkil specieszek elemzésre. Ugyancsak 
ígéretes speciációs analitikai alkalmazási lehetőséget jelent 
a szilárd fázisú mikroextrakciós/deszorpciós mintabevitel 
alkalmazása a MIP-AES-ben. Egyre több olyan konstruk
ció kifejlesztéséről jelenik meg közlemény, amelyben a 
folyadékkromatográfhoz kapcsolt M lP-plazmát tömeg-
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spektrometriás ionforrásként alkalmazzák. A héliummal 
működtetett mikrohullámú plazma torch (MPT) pneumati
kus porlasztással történő folyadékkromatográfiás kapcsolá
sával már biztató eredmények születtek hélium MIP-MS 
detektálással. Esetenként jobb kimutatási képesség érhető 
el ezzel a rendszerrel, mint az ICP-MS-el, azonban a zava
ró mátrixhatások is nagyobbak. A HPLC-MIP-MS várható
an a speciációs analitika nagy hatékonyságú módszerévé 
fejlődik, amellyel a hélium MIP hatékony ionizálóképessé
ge jól kihasználható.

Rövidítések jegyzéke 1 11

AAS: atomabszorpciós spektrometria
AES: atomemissziós spektrometria
CMP: kapacitív csatolású mikrohullámú plazma
ETA-AAS: elektrotermikus atomizációs atomabszorpciós 

spektrometria
FAAS: lángatomizációs atomabszorpciós 

spektrometria
FID: lángionizációs detektor
FPD: lángfotometriás detektor
GC: gázkromatográfia
HPLC: nagynyomású folyadékkromatográfia
ICP: induktív csatolású plazma
LTE: lokális termodinamikai egyensúly
MIP: mikrohullámmal indukált plazmána
MPT: mikrohullámú plazmafáklya
MS: tömegspektrometria
TCD: hővezetőképesség-mérő detektor 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Heltai György -  Fehér Balázs: Mikrohullámú plazmák és ana
litikai alkalmazásuk
A közlemény az áramló nemesgázokban (argon, hélium) mikro
hullámú energiaközléssel létrehozható kisülések megteremtésé
nek eszközeit, a mikrohullámú plazma (MP) fizikai és spektro
szkópiai jellemzőit tárgyalja, s összehasonlítja az analitikai 
alkalmazás lehetőségeit és területeit az analitikai atomspekt
roszkópia más plazma forrásaiéval, elsősorban az induktív csato
lású plazmáéval. A mikrohullámú plazma fémek és nemfémek jó 
hatásfokú gerjesztésére egyaránt alkalmas, a mintabevitel azon
ban a csekély termikus kapacitás miatt nehézségekkel jár. 
Fenntartására főleg a hengeres üregrezonátorok váltak be, s eddi
gi legsikeresebb alkalmazási területe, az elemspecifikus gázkro
matográfiás detektálás, illetve a gázelemzés. Az energiabecsato
lás hatásfoka új plazmaégő konstrukciókkal javítható, s a 
mikrohullámú plazma ma már oldatos elemzésre és elemspeci
fikus folyadék kromatográfiás detektálásra is alkalmazható. ígé
retes ionforrás a hélium MIP, a tömegspektrometriás elemanalízis 
számára is.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 378 (2002)]

SUMMARY

Gy. Heltai -  B. Fehér: M icro w a ve P lasm a S ou rces an d T heir  
A p p lica tion  in A n aly tica l A to m ic  S p ectrom etry
The paper gives a review of plasma generation by microwave 
coupling into noble gas flow (argon, helium). The physical and 
spectroscopical properties of microwave plasmas (MP) are dis
cussed and compared with other plasma sources of analytical 
atomic spectroscopy, mainly with that of the inductively coupled 
plasma sources. The microwave plasmas are very attractive in 
excitation of metals and nonmetals, but the sample introduction 
is not free from difficulties due to the low thermal capacity of the 
MP. For MP generation mainly the cylindrical resonant cavities 
are used. The most successful analytical application of MPs is the 
element specific detection in gas chromatography and the gas 
analysis. Improving the energy coupling devices, the MP-s can be 
applied for solution analysis and for element specific HPLC 
detection, too. The helium MP is a promising ion source for the 
elemental mass spectrometry.
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Felületelemzési módszerek a fémiparban

RICHARD PAYLING* 
PALLÓSI JÓZSEF**

Bevezetés

hosszú távon mindenképp szükségszerű a magasabb 
feldolgozottságú termékek arányának növelése. Jelenleg 
ugyanis a magyar acélexport nagyobb részben alacsony fel
dolgozottságú termékekből áll, miközben a hazai felhasz
nálók jelentős mennyiségben importálnak drága, feldolgo
zott termékeket.” (Világgazdaság, 2001. március 26.)

Az egyik fontos acélipari exportcikk a hidegen vagy 
melegen hengerelt lemez, illetve a belőle készült egyéb ter
mék. A lemezek további feldolgozását, feldolgozhatóságát 
rendkívüli mértékben befolyásolja a felület minősége, a fe
lületi szennyezettség mértéke és összetétele. A feldolgo
zott termékek felületének, esetleges bevonatainak vizsgá
lata is egyre nagyobb szerephez jut.

Az alábbiakban két fontos, a fémiparban egyre jobban 
elterjedő felületvizsgálati módszert mutatunk be.

Lemezminták felületi karbonszennyezettségének 
gyors meghatározása

A hidegen hengerelt lemezek felületén megtapadó, a hen- 
gerlési emulzióból vagy a hengerlés során véletlenül ráke
rülő olajos szennyeződésből származó ún. felületi karbon

gyors meghatározása az utóbbi időben egyre szélesebb 
körben terjed az acéliparban.

A tekercsből vett lemezminta több helyéről levágott 
2x5 cm-es lemezcsík oxigénatmoszférában történő hevíté
sekor a felületen lévő szénhidrogén-szennyeződés égése
kor keletkező C 0 2-gázt és a vízgőzt az infravörös (IR) el
nyelésük alapján detektáljuk.

Az RC-412 típusú termikus elemanalizátorban (7. áb
ra) rendelkezésre áll 1 db IR-cella a víz elnyelésének, 1 db 
IR cella az alacsony C 0 2-koncentrációjú, 1 db IR-cella pe
dig a magas C 0 2-koncentrációjú gáz elnyelésének mérésé
re. A berendezés ellenállás-fűtésű kemencéjét programo
zott fűtési sebességgel lehet a kívánt hőfokra melegíteni, és 
meghatározott ideig ott tartani. Egymás után több hőfok
lépcsőt is lehet definiálni, valamint a minta hevítését oxi
gén- vagy nitrogénatmoszférában is el lehet végezni.

Oxidáló atmoszférában végezve a minta hevítését a szén 
minden formáját szén-dioxiddá konvertáljuk (kivéve néhány 
nehezen bomló karbidot). A szerves szénvegyületek égése
kor a szén-dioxid mellett víz is keletkezik, így a H20  és a 
C 02 elnyelésének koincidenciáját vizsgálva a szerves formá
ban jelen lévő szén koncentrációját határozhatjuk meg.

Kétféle mérést használnak a nemzetközi gyakorlatban a 
felületi karbon meghatározására:

1. ábra. LECO RC-412 felületi karbonelemző elemanalizátor felépítése
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1. a lemezmintát oxigénatmoszférában 600 °C-on he
vítjük, így a felületére tapadt széntartalmú szennyeződés 
szén-dioxiddá ég el, ennek mérésével adjuk meg a felületi 
karbon szennyezettséget;

2. a mintát 100 °C/perc sebességgel 100-ról 600 °C-ra 
hevítjük fel úgy, hogy a hőmérséklet-tartományt két részre 
osztjuk, 100-400 °C és 400-600 °C tartományra, és mind
egyik fázisban külön-külön határozzuk meg a felületi kar
bonszennyezettséget (2. ábra).

| SZERVES ]

VIZSGALATI IDŐ

2. ábra. Hidegen hengerelt lemez felületi karbonszeny- 
nyezettségének felvétele

Az 1. fázisban (100-400 °C) megkapjuk a felületre ke
nődön szénhidrogénekből származó, a 2 . fázisban pedig 
(400-600 °C) a felületre került szénből, grafitból származó 
szennyezettséget. Az illékony szerves vegyületek egy ré
sze már a 90-100 °C tartományban megjelenő H20  és a 
C 0 2 elnyelésének együttes fellépésével bizonyítja égését 
oxigénatmoszférában. A 200-300 °C tartományban fellépő 
nagymértékű elnyelés a C 0 2 és a H20  sávjában azt mutat
ja, hogy a szerves komponensek főleg ebben a hőmérsék
let-tartományban távoznak. A 400 °C feletti tartományban 
fellépő szén-dioxid-csúcs nem jár együtt a vízcsúccsal, ez 
azt bizonyítja, hogy ezen a hőmérsékleten a felületre tapadt 
grafitos szennyeződés ég el.

Felület- és összetétel-vizsgálat ködfénykisüléses op
tikai emissziós spektrometriával

A GD(OE)S rövidítés, amivel ezt a spektrometriai ágat je 
lölik, az angol Glow Discharge (Optical Emission) Spect
rometry elnevezésből származik. Bár a ködfénykisülés, 
parázsfénykisülés (vagy Glimm-kisülés, ahogy Magyaror
szágon az elnevezés elterjedt) jelenségét már 1968 után al
kalmazni próbálták analitikai célra, a Glimm-lámpa névvel 
tisztelt gerjesztő forrás csak a 1990-es években vonult be 
igazán az anyagvizsgálatok körébe, és a rádiófrekvenciás 
gerjesztés 1997-ben történt -  gyakorlatban is alkalmazha
tó -  megvalósítása kiterjesztette a vizsgálható minták kö
rét a nemvezető anyagok területére is.

A mérés elve és a mérőberendezés felépítése

A síkfelületű kör vagy négyszögletes alakú mintát vá
kuumkamra egyik oldalához rögzítjük (5. ábra). A kamrát 
alacsony nyomású inert gázzal, az esetek többségében ar-

gonnal töltjük fel. A minta felületétől 0,1-0,3 mm távol
ságra kör alakú, 2,0-8,0 mm átmérőjű anódot helyezünk el. 
Az anód és a vezető minta közé kapcsolt 400-1000 V elekt
romos feszültség (DC üzemmód), vagy pedig 13,56 MHz, 
27,12 MHz, ill. 40,68 MHz frekvenciájú rádiófrekvenciás 
tér Glimm-kisülést indít az anód és a minta felülete közöt
ti térben.

A kisülés hatására a minta felületéről atomok porlasz
tódnak be a kisülési tér (hideg!) plazmájába, itt gerjesztett 
állapotba kerülnek, és fényt bocsátanak ki. A fénysugárzás 
atomszínkép jellegű, azaz viszonylag vonalszegény, és a 
széles koncentrációtartományban lineáris az összefüggés a 
koncentráció és az intenzitás között.

A keletkezett fényt a cső alakú anódon keresztül egy 
optikai emissziós spektrométer rácsára vezetjük, ahol 
megtörténik a fénynyaláb hullámhossz szerinti felbontása 
és egy körív mentén elhelyezett detektorok irányába való 
leképezése (4. ábra). A beépített detektorokkal történik az 
egyes elemek által kisugárzott fény intenzitásának mérése, 
majd ebből nemzetközi etalonokkal történt kalibrálás után 
a koncentráció kiszámítása. Ezen polikromátoros vagy szi
multán mérőberendezéssel időben egyszerre lehetséges a 
mintában lévő elemek mérése, de csak azoké, amelyek 
fénysugárzásának mérésére a detektorokat beépítettük.

Lehetőség van monokromátor alkalmazására is, hiszen 
homogén minta esetén a minta leporlasztásával állandóan 
pótoljuk a plazmában az elemeket, így időben egymás után

4. ábra. Optikai emissziós spektrométer felépítése
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6. ábra. A ködfénykisülés hatására keletkezett kráter a minta 
felületén

mérhetjük a különböző elemek fénysugárzásának intenzi
tását, azaz a koncentrációját. Ezen szekvenciális spektro
méterrel egy univerzálisan alkalmazható berendezést ka
punk (5. ábra).

Ha a Glimm-kisülést a mintán bekapcsoljuk, folyama
tosan történik a minta felületéről a minta anyagának bepor- 
lasztása a plazmába az anóddal szembeni területről. Itt egy 
kráter keletkezik (6. ábra), és a kisülés során folyamatosan 
mélyül, azaz a minta egyre mélyebb rétegeiből kerülnek 
atomok a világító plazmába, így lehetőség van a különbö
ző mélységben lévő rétegek összetételének meghatározá
sára is.

A gyártó cégek által a mérőprogramokba beépített ún. 
kvantifíkáló algoritmust felhasználva kiszámíthatjuk, 
hogy a porlasztás során az idő múlásával a felülettől szá
mítva a minta milyen mélységben lévő rétegéből származ
nak az atomok, így lehetőség van a mélységprofil mérésé
re.

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a spektro
méter használata előtt kétféle kalibrációt kell hiteles 
anyagmintákkal elvégezni: összefüggést kell keresni az 
adott hullámhosszúságú fény intenzitása és a fényt kibo
csátó kémiai elem koncentrációja között. Ez a szokásos, 
minden spektrometriai elemzéskor használatos módszer. 
Különleges, csak itt használatos azonban az, hogy meg kell 
határozni azt is, a mérés során éppen a minta milyen mély
ségű rétegéből származnak azok az atomok, amelyek a 
mért fényintenzitást kibocsátják.

Ez meglehetősen bonyolult, hiszen a különböző össze
tételű anyagok az adott gerjesztés hatására azonos idő alatt

különböző mennyiségben (vastagságban) porlódnak le az 
anóddal szembeni területről, azaz a kráter képződésének 
sebessége különböző lesz. így ebben a másféle „kalibrá
cióban” meg kell mérni az egyes anyagfajtákra a számítá
soknál majdan használandó „sputtering rate” (porlasztási 
sebesség) elnevezésű mennyiséget.

Ezt oly módon tehetjük meg, hogy a különböző összeté
telű nemzetközi standardokat rögzített gerjesztési paramé
terekkel és meghatározott ideig porlasztjuk, majd megmér
jük a keletkezett kráter mélységét mikronos pontossággal. 
A mérésekből számított „mélység/mérési idő” mennyiséget 
a készülék szoftverébe beírva, a program a beépített, szaba
dalmaztatott algoritmus segítségével kiszámítja, hogy az 
adott kémiai összetételű minta esetén az előző mérések so
rán rögzitett gerjesztési paraméterekkel végzett mérés so
rán éppen milyen mélységből származnak a fényt kibocsá
tó atomok.

Tehát a mérés során kapott mélységprofilt, amely a mé
rési idő függvényében ábrázolja az egyes elemekre mért 
jelet (intenzitás, feszültség), átszámítjuk a kalibrálások 
alapján a mélység függvényében ábrázolt koncentrációvá 
(7. ábra). Ez már az igazi mélységprofil!

Külön érdekessége a módszernek a viszonylagos mát- 
rixfuggetlenség. Ez elsősorban abból adódik, hogy -  mint 
fentebb említettük -  a színkép atomszínkép jellegű. Az al
kalmazási területek miatt ennek rendkívüli jelentősége 
van, hiszen ha például egy horganyozott acéllemezt vizs
gálunk, akkor először cinkmátrixban kell meghatározni a 
vasat, mint nyomelemet, majd amikor a kráter mélysége 
olyan nagyra nőtt, hogy átértünk a bevonaton, akkor már 
vasmátrixban a cinket, mint nyomelemet kell analizálni. 
Természetesen az összes többi alkotót a mérés során végig 
mérni kell mind a két mátrixban.

Ha a porlasztásra egyenfeszültséget alkalmazunk (DC 
üzemmód), csak elektromosan vezető anyagú minták ösz- 
szetételét, illetve különböző mélységben lévő rétegek ösz- 
szetételét határozhatjuk meg. Ha a porlasztásra rádiófrek
venciás teret használunk (RF üzemmód), akkor a vezető 
anyagokon kívül a nemvezető, szigetelőanyagú minták 
összetételét, ill. rétegfelépítését is vizsgálhatjuk (8. ábra).

A fent vázolt felépítésű optikai emissziós spektrométer
rel a Glimm-kisülés adta lehetőségekkel élve különböző,

7. á b ra .  A  m é ly s é g p r o f i l  k is z á m ítá s a
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széleskörűen alkalmazható és egészen speciális felhaszná
lási területek jelölhetők ki.

Általános alkalmazási lehetőségek

-  Különböző bázisú fémötvözetek összetételének meg
határozása (a hétköznapi ötvözetektől az extrém anyago
kig)

-  Fémbevonatok vastagságának és összetételének meg
határozása fémszubsztráton.

-Többrétegű fémbevonat vastagságának és összetéte
lének meghatározása.

-  Műanyagbevonatok vastagságának és összetételének 
meghatározása fémeken.

-  Fémek felületi szennyezettségének vizsgálata (vas
tagság és összetétel).

-  Passzíváié bevonatok vizsgálata.
-  Korróziós rétegek összetételének, mélységprofiljá

nak és vastagságának mérése.
-  Festett felületek festési vastagságának és a festék ösz- 

szetételének vizsgálata.
-  Különböző rétegek összetételének meghatározása a 

felülettől számított mélység függvényében.
-  Különböző elemek eloszlásának mérése a mélység 

függvényében.
-  Fémes és nemfémes elemek koncentrációjának és el

oszlásának meghatározása a felületen.

Összefoglaló értékelés

A felületi karbonelemzések egyre nagyobb szerepet játsza
nak a további feldolgozásra kerülő lemezek minőségi jel
lemzőinek meghatározásában. A két felületvizsgáló mű
szer segítségével széleskörűen alkalmazható elemzési 
eredményeket nyújtó felületanalitikai vizsgálati módsze
rek állnak rendelkezésünkre.

Meghatározhatjuk különböző bázisú fémötvözetek ösz- 
szetételét, ha az adott alapfém elemző vonala a berendezés
be be van építve, vagy a monokromátoron beállítható. Rá
diófrekvenciás gerjesztés esetén ebbe beleértendők a

nemfémes elemek és a nemfémes (nemvezető) minták is.
Ezen multibázisú alkalmazás széles körű lehetőséget 

biztosít a különböző, egészen speciális összetételű fémöt
vözetek elemzésére.

A ködfénykisülés plazmájában gerjesztett atomok szín
képének vonalai széles intenzitástartományban lineáris 
mérőgörbét adnak. A nagy sebességű detektálórendszere
ket és a detektorokra adott feszültség szabályozását fel
használva így ugyanazon vonal alkalmas lehet a nyom
elem és főelemként történő elemzésre.

Rádiófrekvenciás gerjesztést használva ez alkalmazha
tó vezető és nemvezető anyagú minták esetén is.

A felületi rétegek összetételének, mélységprofiljának 
vizsgálatán kívül természetesen lehetőség van a rétegek 
vastagságának és felületi sűrűségének mérésére.

A jövő

A jövőre nézve olyan konkrét fejlesztéseket említünk meg, 
amelyek az elkövetkező 5-10 évben esedékesek.

A legkönnyebben úgy vehetjük számba ezeket a fej
lesztéseket, ha a GD-OES technikát 3 fő területre osztjuk: 
berendezések, elmélet és módszerek, és alkalmazások.

A GD-OES technika jövője nagymértékben függ a pia
ci kereslettől és más technikák fejlődésétől. Új ötleteket 
szerezhetünk, és közvetlenül is átvehetünk dolgokat más 
módszerektől. A jövőben lehetőség nyílik hibrid rendsze
rek létrehozására más technikákkal, mint ahogy ilyenek 
már léteznek vagy fejlesztés alatt vannak.

A gyártók és a kutatócsoportok azon dolgoznak, hogy 
új paramétereket vezessenek be a rádiófrekvenciás for- 
rás/plazma paramétereinek leírására. Ezen kiegészítő je l
lemzők sokat segíthetnek az RF-plazma tanulmányozásá
ban, új utakat nyithatnak a forrás szabályozására, vagy 
lehetőséget adnak az adatok korrekciójára, hogy megnö
velhessük a pontosságot és a megbízhatóságot.

Nem egyszerű dolog az új paraméterek mérése, de gon
doskodnunk kell az eszközökről, hogy a gyakorlatban és 
megbízható módon tudjuk mérni ezeket, s meg kell hatá
roznunk milyen paramétereket vagy paraméterkombiná
ciókat kell mérni az általános és a speciális alkalmazások
hoz. A lehetséges paraméterek és alkalm azások nagy 
száma azt jelenti, hogy ezt néhány évig folytatni kell.

A minta mérési eredményének pontossága függ a belső 
pontosságtól (azaz a jel változásától a geijesztés alatt) és 
függ a külső pontosságtól (azaz a változásoktól gerjesztés
ről gerjesztésre, amit nem a minta inhomogenitása okoz). 
A jó  RF-berendezés tipikus belső pontossága kisebb, mint 
1% a fő- és ötvözőelemekre, fémekben. A külső pontosság 
rosszabb ennél, ezért ezt figyelembe kell venni, hogy az 
összetétel-meghatározásoknál a GD-OES versenyben ma
radjon.

Ennek a változásnak a fő oka a minta felületének előké
szítése, a karcok a felületen vagy a polírozás finom nyo
mai. De a minta a forrás katódja, és így mint a forrás részét 
ezt is figyelembe kell venni.

Az elmúlt években sok laboratórium megpróbálkozott a 
fényjel növelésével, és ezzel az érzékenység növelésével,
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hogy áttörje a ppm gátját. Ezek közé tartozott a mikrohul
lám és a mágneses mező alkalmazása, a gázinjektálás stb. 
[1]. Ezek közül egy sem került még be a kereskedelmi ké
szülékekbe. Néhány legújabb próbálkozás a DC és az RF 
kombinálása [2], az üreg katód/sík katód geometria kom
binálása [3], és az impulzusgerjesztés [4].

Túl korai még az első két kísérlet széles körű elterjedé
sét jósolni, de az világos, hogy az impulzusgerjesztés szá
mos előnyt kínál.

A plazma pulzálását a forrásra adott feszültség pulzálá- 
sával DC és RF módban is elő lehet idézni, de az RF ger
jesztésnek megmarad az az előnye, hogy vezető és nemve
zető mintát is lehet vizsgálni.

Az analitikai célra használandó impulzusgerjesztéssel 
működő források optimális beállítását még meg kell hatá
rozni. Az már látszik, hogy mikroszekundumtól mili- 
szekundumig terjedő impulzusokat lehet használni külön
böző ismétlési idővel (azaz változó működési periódussal) 
és sokkal nagyobb gerjesztési teljesítménnyel, mint a foly
tonos gerjesztésnél.

A magasabb teljesítmény és az alacsony ismétlési frek
vencia nagyobb érzékenységet biztosít, kevésbé melegíti 
fel a mintát, és új lehetőséget nyújt a plazmafolyamatok 
vizsgálatára és a felületek kémiai feltérképezésére [5].

Jelenleg minden magasan fejlett berendezés fotoelekt- 
ron-sokszorozókon (FES) alapuló spektrométereket hasz
nál mind a polikromátorban, mind a monokromátorban. 
Ez azért van, mert a FES-nek sokkal nagyobb a dinamikus 
tartománya és a sebessége, mint a most rendelkezésre álló 
szilárdtest-detektoroknak.

Ezen FES-alapú spektrométereket fejlesztik, növelik a 
stabilitást, az érzékenységet stb. Lassan, ahogy a tudásunk 
bővül, jobb analitikai vonalakat választunk, jobb érzé
kenységgel, alacsonyabb interferenciákkal és alacsonyabb 
vagy ismert mátrixfüggőséggel. Ezek a spektrométerek 
jobban automatizáltak lesznek például kezelésükben és a 
drifftkorrekcióban, és teljesen automatizáltak a nagyfe
szültség szabályozásában.

Ahogy egyre több gyakorlatra teszünk szert a viszonylag 
alacsony fényintenzitások mérésében a GD-OES-ben , úgy 
egyre jobb eszközöket találunk a zajszint csökkentésére, 
mindkettőt a spektrométeren belül és a jelfeldolgozásban.

A technika másik két korlátja néhány esetben a korláto
zott mélységfelbontás és térbeli felbontás hiánya. Ezt töké
letesíteni lehet a spektrométer méretezésével.

Lassan a szilárdtest-spektrométereket is bevezetik a 
GD-OES technikába, főleg az alacsony teljesítőképességű 
szinteken. Ezek a rendszerek nagyon mély benyomást 
tesznek a felhasználókra, mert alacsony az áruk, és lehet
séges a spektrum nagy részének egyidejű felvétele, de je 
lenleg hiányzik a megfelelő spektrális felbontás és sebes
ség. Ha a jövőben növelni lehet a teljesítőképességüket és 
fejleszteni a korlátozott térbeli felbontást, valamint érvé
nyesíteni lehet a sokvonalas lehetőségeiket, akkor ver
senytársai lesznek a FES-alapú spektrométereknek.

A másik lehetséges út a FES (fotoelektron sokszorozó) 
alapú és a szilárdtest-spektrométerek kombinálása egy be
rendezésen belül, így kihasználható mindkettő erőssége.

mkl

A közeli jövőben kifejlődik a spektrométerek nagyobb vá
lasztéka, lefedve az ár és a teljesítmény széles tartományát.

A minta előkészítésén és a készülékbe helyezésén kívül 
a szoftver az, amivel a felhasználó a legtöbb időt tölti a be
rendezéssel kapcsolatban. A készülék minősége, az operá
tor gyakorlata és szakértelemé, valamint a szoftver hatá
rozza meg együtt az analitikai eredmények minőségét. 
A használat könnyűsége és a szoftver adottságai az ered
mény növekvően fontos részét képezik. A szoftver egyre 
intelligensebb lesz, mentesíti az operátort, és így több időt 
tölthet a mintakezeléssel és az eredmények értékelésével. 
A szoftver képes lesz javaslatot tenni a forrás beállítására, 
az elem kiválasztására stb., még speciális alkalmazások 
esetén is. A kalibrálás jobban automatizált lesz a kalibráló 
függvények és a korrekciók meghatározásánál.

A különböző operátorok különböző jogusultsági szin
tekkel léphetnek be, és a felhasználói interfész alkalmaz
kodni fog a gyakorlatukhoz. Az internethez való kapcsoló
dás lehetővé teszi a közvetlen tanulást és segítséget.

Az előzőleg publikált munkák megmutatják, hogyan le
het a mélységfelbontást javítani a kráter alakja hatásának 
figyelembevételével a mélységprofilra. A javító algorit
must be kell építeni a kereskedelmi szoftverbe is.

Ahogy növekszik a tudásunk a GD-OES területén, 
könyvtárnyi információt gyűjtünk össze. Ezeket terjeszte
ni kell, összehasonlítani és a szoftverekben olvashatóvá 
tenni.

A porlasztási sebesség mérése a legnagyobb hibaforrás 
a GD-OES analitikában. Általában ez 3-15% között válto
zik. Lassan a GD-közösség összegyűjti az általánosan 
használt több száz etalon porlasztási sebességét, de ezen 
vizsgálatok minősége jelentős mértékben változik. Algo
ritmusokat fejlesztettek ki a porlasztási sebességek kiszá
mítására, remélhetőleg ezek alkalmasak lesznek a mért ér
tékek összehasonlítására vagy helyettesítésére, és a 
számított értékek egyre pontosabbnak bizonyulnak.

Általában a porlasztási sebességet a mélység osztva a 
mérési idővel alapon mérik, azaz mm/perc dimenzióban.

A mélységet át kell számítani tömeg/felületegység ér
tékre, korrigálva a sűrűséggel. Ez azt jelenti, hogy szüksé
günk van az anyag pontos sűrűségére. A sűrűségi adatokat 
tartalmazó könyvtárak már fejlesztés alatt vannak. De a 
szoftvernek szintén képesnek kell lennie a sűrűség kiszá
mítására, hogy át tudja számítani a mérési időt mélységgé 
a mennyiségi mélységprofil kalkulációjánál. Ezeket a sű
rűségszámítási algoritmusokat össze kell hasonlítani, és ki 
kell terjeszteni az új anyagokra is.

Sok, a GD-OES-ben általánosan használt vonal kis 
spektrális interferencia hatása alatt áll, de néhány vonal na
gyon zavart, különösen, ha az elem nyomelem-koncentrá
cióban van jelen a mintában, vagy változások vannak a 
háttérjelben az egyik mátrixból a másikba való átmenetnél 
a mélységprofil mérésekor. Az ismert interferenciák vo
nalkönyvtára lassan elkészül, és tökéletesednek az eszkö
zök a szükségessé váló háttérkorrekciókhoz.

Nincs mód a DC- vagy RF-módban működő GD-for- 
rásnál az emissziós hozam változásának teljes közömbösí
tésére, amelyet a szabad forrásparaméterek vagy a minta
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mátrixának változása okoznak. Ezek a változások vonal
specifikusak, így ezekről lassan növekszik az ismeretünk.

Bizonyos elemek esetén néhány vonal jobb, mint a má
sik speciális alkalmazásokra, mert figyelembe kell venni 
az önabszorpciót, vonalátlapolódást, érzékenységet stb. 
Azok az adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy 
mely vonalak a jobban használhatók az egyes alkalmazá
sokban, szintén fejlesztés alatt vannak.

Egyes munkák [6] felélesztették ismét az érdeklődést a 
molekulasávok iránt. Ezek a sávok információt nyújtanak 
a felületen található molekulákról, nem csak az elemekről. 
A GD-közösség még csak kevés információval rendelke
zik a GD-OES-re vonatkozó molekulasávok tekintetében.

A GD-plazma modellezésére vonatkozó munka főleg 
két laboratóriumban folyik [7-8]. Ez a munka a plazmában 
lezajló alapvető fizikai folyamatok mélyebb megértéséhez 
vezet. Tökéletesedni fognak az analitikai módszerek, 
amint többet értünk meg abból, hogy a változó készülék
paraméterek hogyan befolyásolják a plazmát.

A nemzetközi szabványosítási szervezet ISO/Technical 
Committee 201/Sub Committee 8 (GDS) hamarosan befe
jezi a második nemzetközi szabvány elkészítését a 
cink/alumínium bevonatokról. Több szabványt is kibocsá
tanak a nemvezető bevonatokról.

Egyre több laboratórium igényli, hogy a helyi, a nem
zeti vagy a nemzetközi szabványokat az analízisről és az 
eredményközlésről összhangba hozzák. Ez a nyomás a 
gyártókat arra készteti, hogy az analitikai módszerek és 
eredményközlések egyre jobban megfeleljenek ezeknek a 
szabványoknak. A sürgető terület a mérési bizonytalansá
gok megadása. Például a jövőben többé nem lesz elégséges 
sok esetben az egyszerű eredmény és a szórás közlése, ha
nem szükségessé válik az eredmény és a mérési bizonyta
lanság vizsgálata is.

A GD-OES technika sok tulajdonságát a kapcsolódó te
rületektől örökölte, és most szükségessé vált a GD-OES 
egyedi szempontjainak érvényesítése. Ez magában foglal
ja például az összetétel-vizsgálatoknál használatos kalibrá
ló függvényeket is. Azokat az eltéréseket a kalibrálás és az 
analízis során, amelyek kívül esnek a készülék pontossá
gán, mint például a porlasztási sebesség változásait nem 
tartalmazza a kalibrációs függvény.

Egyre több m intatípust lehet sikeresen vizsgálni. 
A GD-OES technika korai éveiben csak a fémek mennyi
ségi elemzésére volt lehetőség, aztán jött a fémbevonatok 
sora, amelyek közül kiemelkedik a cink- és alumínium
bevonat acéllemezen. Ez a lista most már másfajta fémbe
vonatokat is tartalmaz, mint például az elektrolitikus bevo
natok, nemfémes vezető bevonatok, kemény kérgek 
vizsgálata , valamint a színezett polimer rétegek és üveg
filmek.

Jelenleg sok laboratórium dolgozik a különböző oxid- 
filmek és üvegre felvitt filmek elemzésén. Minden új alkal
mazás új kihívást jelent a GD-OES analízis számára és új 
ismereteket a mintáról és az elemző technikáról.

A különböző mintatípusok különböző elemcsoportokat 
tartalmaznak, különböző koncentrációtartományban, így 
más-más módon kell előkészíteni és más gerjesztési para

métereket kell alkalmazni a méréskor. Ezek ismerete szét
terjed a GD-közösségben, összegyűlik és beépül a készü
lék tervezésébe és a szoftverbe. A felhasználók a speciális 
alkalmazásokhoz célkészülékeket és programokat tudnak 
vásárolni az általános berendezésekhez.

A GD-OES technika kellően kiforrott. Ezt a plazmával 
és kulcsparamétereivel kapcsolatos ismereteink szintjéből 
is lehet látni, valamint a kereskedelmi készülékek magas 
teljesítőképességéből és a jelenlegi alkalmazások széles 
választékából. A GD-OES berendezések eladása folyama
tosan növekszik, ahogy ez az elemzési módszer egyre szé
lesebb körben válik ismertté és elfogadottá, különösen a 
felületvizsgálatok területén.

A sok év ellenére, míg ezt a szintet elérték, az érdeklő
dés és a lelkesedés a GD-vel foglalkozók között nem csök
kent. A hosszú ideje GD-méréssel foglalkozó embereket 
továbbra is elbűvöli ez a technika. A GD-közösséghez 
csatlakozó új szakemberek új ötletekkel és intuíciójukkal 
erősítik a technikát. De még sok tennivaló marad. Még sok 
ötlet van a készülékfejlesztéssel kapcsolatban a fent emlí
tetteken kívül is. Még sokat kell megtudnunk a csodálatos 
plazmáról, és sok analitikai kihívás marad, különösen az új 
alkalmazások területén.
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Richard Payling -  Pallósi József: Felületelemzési módszerek a 
fémiparban
A szerzők a fémiparban használatos két felületvizsgálati mód
szert mutatnak be: a felületi karbonszennyeződés termikus meg
határozását és a széleskörűen használható rádiófrekvenciás ger
jesztésű ködfénykisüléses spektrometria alapjait, alkalmazási 
területeit és várható fejlődési irányát.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 384 (2002)]

SUMMARY

R. Payling -  J. Pallósi: Surface Analytical Methods in Metal 
Industry
The authors show two surface analytical methods used in metal 
industry: the surface carbon thermical determination and in wide 
area used glow discharge optical emission spectrometry with 
radiofrequencies excitation source, base, application areas and 
future developments in GDS.
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Kapcsolt tömegspektrometriás -  kromatográfiás módszerek

LELIK LÁSZLÓ*

Bevezetés

A tizenkilencedik és huszadik század fordulóján az atomi 
világ megismerésére végzett kísérletek vezettek oda, hogy 
1897-ben SirJoseph John Thomson meghatározta az elekt
ron töltésének és tömegének az arányát (e/m), amelyet faj
lagos töltésnek nevezünk. 1906-ban Nobel-díjjal jutalmaz
ták a gázokon áthaladó elektromosságra vonatkozó 
elméleti és kísérleti tanulmányok során szerzett érdemei
ért.

A tömegspektrometria kezdetét az jelentette, amikor
J. J. Thomson 1910-ben olyan „pozitív sugarakat” tapasz
talt kísérletei során, amelyek stabilis pozitív töltésű ré
szecskék jelenlétére utaltak. Ezt a megfigyelést használták 
fel tanítványai, elsősorban F. W. Aston (1919), akik az álta
luk szerkesztett berendezéssel először bizonyították stabi
lis izotópok létezését [3], meghatározták számos elem sta
bil izotópjait, azok tömegét és az egyes izotópok arányát.

Ez a készülék nem más, mint a tömegspektrométer, 
amely az egyes részecskéket, mint elektromos töltéssel 
rendelkező ionokat határozza meg. Az ionizált részecskék 
tömegét célszerűen az atomi méretekhez igazodva kell 
meghatározni. Ezért a tudósok a 12C tömegének 1/12-ét te
kintik fizikai állandónak, amelyet Daltonnak (Da) nevez
nek. A fentiek ismeretében talán érthető, hogy történnek 
javaslatok a fenti mennyiség nevének megváltoztatására: 
nevezzék Thomsonnak (Th). A felfedező előtti tisztelgést 
jelzi az is, hogy a tömegspektrometriával foglalkozó kuta
tók háromévente rendezett nemzetközi konferenciáján az 
elnyerhető legnagyobb kitüntetés a Thomson-érem nevet 
viseli.

Mi is a tömegspektrométer?

A tömegspektrométer nem az egyes molekulákat méri köz
vetlenül, hanem az ezekből keletkezett ionok tömeg/töltés 
arányát. A legtöbb esetben arra törekszünk, hogy a töltés 
lehetőleg egy legyen, így számszerűen a tömeg/töltés meg
egyezik az ion tömegével, Daltonban.

Ahhoz, hogy az atomokból, molekulákból ionokat hoz
zunk létre, és azokat megfelelő módon detektáljuk, mini
málisan az alábbi részegységek szükségesek:

-  olyan megfelelő vákuumrendszer, amely biztosítja, 
hogy a részecskék a készülékben ütközésmentesen 
haladhassanak (ez a későbbiekben számos probléma 
forrása lesz),

-  a vizsgálandó anyag alkalmas bejuttatására képes 
rész (mintabevivő egység),

* S z e n t  I s tv á n  E g y e te m , G ö d ö l lő
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1. ábra. A tömegspektrométer felépítése

-  a tanulmányozandó anyag atomjaiból vagy molekulá
iból megfelelő számban elektromosan töltött részecs
kéket, ionokat létrehozó egység (ionforrás),

-  a keletkezett ionokat (általában a pozitív töltéssel ren
delkezőket) különböző fizikai módszerekkel elvá
lasztó analizátor, amely tömeg/töltés szerint elvégzi a 
szeparációt,

-  nagy érzékenységű detektor, amelynek jelei alapján 
az adatfeldolgozó rendszer létrehozza a tömegspekt
rumot.

Az ionizációs módszerek közül a leggyakoribb az 
elektronütközéses (El) ionforrás (1. ábra), amely a gáz
halmazállapotú mintamolekulákat elektronokkal bombáz
za, és igy kelt ionokat. Az ionizáció során pozitív és nega
tív ionok is keletkeznek, de a pozitív ionok keletkezése 
ezerszer több a negatív ionok mennyiségénél. A szintén 
gyakran alkalmazott kémiai ionizációs módszer esetén va
lamilyen reagens gázból (metán, izobután) hoznak létre 
elektronütköztetéssel ionokat, és ezek ionizálják a minta
komponenseket. Sokszor alkalmazott ionizációs módszer a 
deszorpciós ionizáció. Az elektronika fejlődésének kö
szönhetően napjainkban igen elterjedt ionforrás az ion
csapda (iontrap), amely az ionokat nagyfrekvenciás tér se
gítségével hozza létre.

A tömegspektrum jellemzői

A tömegspektrum olyan diagram, amely a relatív ioninten
zitásokat a tömeg/töltés függvényében ábrázolja. Ezt álta
lában a 2. ábrán látható hisztogram formájában ábrázolják. 
Az ábrán látható ionok pozitív töltéssel bírnak (hasonló 
módon értékelhetők a negatív ionok is, amelyek nagy 
elektronegativitású atomot, pl. halogénatomot tartalmazó 
molekulák esetén hozhatók létre megfelelő intenzitással). 
Az m/z = 44-nél detektálható ion a C 0 2 molekulának felel 
meg, amit molekulaionnak nevezünk. A töredék ionok 
(fragmensek) ennél kisebb m/z értéknél detektálhatok. így 
pl. a szén-oxigén kötés felhasadásával ionizált szén-mono-
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2. ábra. A C02 tömegspektruma

xid vagy ionizált atomos oxigén és szén figyelhető meg az 
ezeknek megfelelő tömegszámnál.

A tömegspektrumban a minőségi információt az egyes 
tömegszámok (elsősorban a molekulatömeg), míg a meny- 
nyiségi információt az ionáramok nagysága hordozza. 
A folyadék és szilárd halmazállapotú minták bevitele is 
megoldható megfelelő mintabeeresztő rendszerek segítsé
gével úgy, hogy azokat gázfázisba juttatjuk elpárologtatás- 
sal, illetve szublimáltatással, amelyet általában hevítéssel 
érhetünk el. Ezt követően a keletkezett gázmolekulákat io
nizáljuk, és ezeket tömegük alapján analizáljuk. Néhány 
speciális módszer az elpárologtatóst és az ionizációt egy
idejűleg hajtja végre.

Ahhoz, hogy egy elegy meghatározott komponenseiből 
tömegspektrumot hozzunk létre, az szükséges, hogy az 
egyes összetevőket valamilyen módon elválasszuk egy
mástól. Ellenkező esetben a tömegspektrumok értelmezhe
tetlenné válnak a különböző vegyületekből detektált frag- 
mensek és molekulaionok együttes jelenléte miatt.

A tömegspektrométerhez kapcsolható analitikai 
rendszerek

Az 1960-as években kapcsoltak először gázkromatográfot 
a tömegspektrométerhez. Ez a kapcsolat lehetővé tette, 
hogy az elegyből időben egymástól szétválasztott gázfázi
sú komponenseket egymást követően detektálják a 
tömegspektrométerben. Napjainkban a fentiekhez hason-

3. ábra. A gázkromatográf összekapcsolása tömegspektrométer
rel

lóan a folyadékkromatográfiás, a szuperkritikus folyadék
kromatográfiás és a kapilláris elektroforézises készülékek 
is illeszthetőek a tömegspektrométerhez úgy, hogy a 
tömegspektrometriás elemzést megelőzően a komplex ele
gyek egyes összetevőit elválasszák.

A 3. ábra a gázkrom atográf tömegspektrométerhez 
kapcsolódásának példáján mutatja be egy ilyen készülék 
elvi felépítését. A gázkromatográf helyén bármilyen ko
rábban említett, a komponensek elválasztására alkalmas 
berendezés szerepelhet.

Az ún. töltetes oszlopok használata idején még gondot 
jelentett a -  viszonylag nagy mennyiségű (10-30 c m V 1) -  
vivőgáz eltávolítása a vákuumrendszerből. Erre jelentett 
megoldást ,Jet separator”, amely a vivőgáz differenciál- 
elszívatására volt hivatott, azonban a kapilláris oszlopok 
bevezetésével, a körülbelül 1 cm3s_1 áramlási sebesség 
mellett, a gázkromatográfiás oszlop közvetlenül a tömeg
spektrométer ionforrásába vezethető (direct capillary 
interface, DCI).

A továbbiakban a folyadékkromatográfiás -  töm eg
spektrometriás interfészeket tekintjük át létrehozásuk idő
rendi sorrendjében. A folyadékkromatográf összekapcso
lásának legnagyobb kihívását -  a vákuumkörülmények 
között működő tömegspektrométerrel -  az jelenti, hogy a 
folyadék elpárologtatósakor 100-1 000-szer nagyobb tér
fogatú gázt kell elszívni, mint a gázkromatográf esetében. 
Ez olyan, mintha a levegőben szabadon szárnyaló madár a 
vízben úszkáló hallal szeretne házasságot kötni (4. ábra).

Ezért a folyadékkromatográfiás interfészek esetében a

4. ábra. Egy nehéz kapcsolat P. J. Arpino szemléltetése szerint 
[1]

legnagyobb gondot az jelenti, hogy oly módon „szabadul
junk” meg a HPLC mozgó fázisától, hogy eközben a 
mintakomponensek -  lehetőleg diszkrimináció nélkül -  az 
ionforrásba jussanak. Ezzel magyarázható, hogy a keres
kedelemben kapható folyadékkromatográfiás interfészek 
csak az elmúlt tizenöt évben jelentek meg, és mindegyikük 
a vivőoldat elpárologtatósával és kiszivattyúzásával kísér
li meg a fenti feladatot megoldani.

Természetes módon elsőként a folyadékkromatográf 
effluensének az ionforrásba történő közvetlen bevezetését 
próbálták meg, és próbálják meg ma is. A nagy térfogat
növekedés miatt azonban csak a kromatográfiás oszlopról 
távozó folyadék egy részét lehetett a tömegspektrométerbe 
juttatni. Ezért olyan eszközöket (kapillárist vagy diafrag-
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5. ábra. Közvetlen folyadékbevezetéses interfész [2]

mát) kellett alkalmazni, amelyek nagymértékben korlátoz
ták az ionforrásba jutó elpárologtatott anyag mennyiségét. 
Az 5. ábra ilyen ún. közvetlen folyadékbevezetéses (Di
rect Liquid Introduction, DLI) interfészt mutat be.

Mivel a folyadéknak csak egy töredék része juttatható be 
az ionforrásba, ezért az interfész érzékenysége nagyon rossz.

Ezt az ellentmondást kísérelte meg kiküszöbölni a 
„Moving Belt” interfész (MBI), amely a kromatográfiás 
effluensből az eluenst elpárologtatva juttatja a mintakom
ponenst a tömegspektrométer ionforrásába (6. ábra).

Szárító

6. ábra. A „moving belt” interfész [ 1 ]

hez, amelynek segítségével a kémiai ionizációhoz hasonló 
folyamatok hozhatók létre. A leggyakrabban alkalmazott 
anyagok az ammónium-acetát és a trifluor-ecetsav. Sajnos 
a módszer érzékenysége igen nagymértékben függ a min
takomponens kémiai tulajdonságaitól.

MS

Tömegspektrometriás információként a molekula pro
tonnal, illetve az alkalmazott segédanyaggal képzett 
adduktumai (pl. NH4+) és ezek többszörösei jelentkeznek 
(8. ábra). Ennek értelmében a kapott tömegspektrumból, a 
kémiai ionizációhoz hasonlóan, csak a molekulatömegre 
következtethetünk.

S

Azonban a folytonosan körbeforgó gumi vagy vászon
szalag memóriaeffektusa, illetve a szalagok nem megfele
lő vákuumzárása hamar bebizonyította, hogy ez az eljárás 
csak körülményesen alkalmazható a folyadékkromatográf 
és a tömegspektrométer összekapcsolására.

A vákuum és egyéb problémák megoldására alakitották 
ki a -  szintén közvetlen folyadék bevezetésen alapuló -  
„thermospray” interfészt (7. ábra), amely a kromatográf- 
ból távozó effluenst közvetlenül, egy erre a célra kialakí
tott ionforrásba juttatja. Az oldószer elszívásáról olyan kü
lönleges vákuumszivattyú gondoskodik, amely alkalmas a 
sokszor agresszív mozgó fázisok eltávolítására is. A né
hányszor tíz mikrométer átmérőjű bevezető kapilláris vége 
az adiabatikus tágulás okozta hőmérséklet-csökkenés 
kompenzálására és az ionizáció elősegítésére szabályozot
tan fűthető. Az ionizációs hatásfok növelésére egy kisegí
tő pumpa használatával olyan oldat adagolható az effluens-
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8. ábra. A „thermospray” ionizáció

Amennyiben könyvtári keresésre alkalmas tömegspekt
rumot akarunk létrehozni a folyadékkromatográfiás elvá
lasztást követően olyan módszert kell alkalmaznunk, 
amely a vizsgálandó komponensből elektronütközéses tö
megspektrumot hoz létre.

Erre a célra fejlesztették ki a „partiele beam” interfészt 
(9. ábra).

Az interfész működése azon alapul, hogy a vákuumszi
vattyú szívássebessége függ a molekulatömegtől. Miután a 
kromatográfiás elválasztáshoz alkalmazott oldószerek a 
mérendő komponensekhez képest viszonylag kis molekula- 
tömegűek, ezért megfelelő differenciálszívatással elérhető, 
hogy ezek eltávolithatóak legyenek oly módon, hogy csak 
a mintakomponensek jussanak a hagyományos elektronüt
közéses ionforrásba. Az így kapott tömegspektrumok alkal-
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9. ábra. A „particle beam” interfész [4]

masak könyvtári keresésre még akkor is, ha a mozgó fázis 
okozta háttér miatt a spektrum az alacsony tömegszámtar
tományban értékelhetetlen. Az elektronütközéses ionforrás 
megegyezik a GC-MS kapcsolatnál alkalmazottal.

Napjainkban legelterjedtebben alkalmazott módszer az 
úgynevezett elektrospray ionizáció (10. ábra), amely egyide
jűleg gondoskodik a folyadékfázis tömegspektrométerbe 
történő bevezetéséről és a komponensek ionizációjáról. 
A módszer az egyetlen -  a jelenleg ismert technikák közül 
amely a legkülönbözőbb vegyületek elemzésére alkalmas.

Önmagában a tömegspektrumok gyors felvétele is rendkí
vül sok adatot produkál. Az elválasztástechnikai módsze
rek használata az adathalmazt megsokszorozza.

Az egyes gyártó cégek által forgalmazott szoftverek kü
lönbözősége rendkívüli módon megnehezíti a mérési ada
tok „átjárhatóságát” (kompatibilitását). Miután a kutatás
ban legnagyobb lehetőségekkel bíró világcégek különböző 
típusú és „fejlettségi színvonalú” készülékeket működtet
nek laboratóriumaikban, hovatovább a legnagyobb nehéz
séget az egyes laboratóriumok közötti adathalmazok ösz- 
szehangolása és feldolgozhatósága jelenti.

Ezért a szoftverfejlesztések terén a legújabb irányt az 
adatok „szoftverfuggetlen” kezelésének megvalósítása je 
lentheti.

A tömegspektrometria történelmileg az izotópok és az 
egyes vegyületek molekulatömegének meghatározásán ke
resztül sokáig a szerkezetazonosítás egyedüli módszere 
volt. Máig is megtartotta a jelentőségét -  elsősorban az el
választástechnikai módszerekkel való összekapcsolása mi
att -  a szerves vegyületek, valamint az anorganikus kom
ponensek (pl. ICP-MS) meghatározása területén.
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10. ábra. Az elektrospray interfész [4]

Az oldat erős elektromos mezőben történő elpárologta
tósával a mintakomponensek többszörös töltésű ionokként 
hatásosan mérhetők, még abban az esetben is, ha azok ter
mikusán labilisak vagy nagyon magas molekulatömegűek.

Az ionizációs módszer új távlatokat nyitott az olyan 
biológiai minták elemzésében, amelyek a korábbi ionizáci
ós technikák alkalmazásával elképzelhetetlenek voltak.

Nem volt szó olyan analitikai kapcsolatokról (pl. ICP- 
MS), amelyek nem képezik a jelen közlemény tárgyát, bár 
a tömegspektrometria alkalmazási területének egyre nö
vekvő jelentőségű részei.

A tömegspektrometriás adatfeldolgozás jelene 
és jövője

Az említett módszerek alkalmazása természetesen 
megfelelő számítógépes adatkiértékelési hátteret kíván.

Lelik László: Kapcsolt tömegspektrometriás -  kromatográfiás 
módszerek
A tömegspektrometria felfedezésétől a napjainkig létrehozott 
kapcsolt technikák áttekintése. Az egyes elválasztástechnikai el
járásokkal való összekapcsolások történeti fejlődése. A korábban 
és jelenleg használatos gáz- és folyadékkromatográfiás interfé
szek alkalmazási lehetőségei, és azok kritikai értékelése. Az al
kalmazási területek és az adatfeldolgozási módszerek fejlődési 
tendenciájának bemutatása.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 390 (2002)] 

SUMMARY

L. Lelik: Coupled Mass Spectrometry/Chromatography 
Methods
Review of hyphenated technics from the discovery of MS till 
present days. The historical development of the coupling of mass 
spectrometer to different kind of separation techniques. The for
mer and recent applications of gas chromatographic and liquid 
chromatographic interfaces and their critical evaulation. The 
future trend of applications and data processing.
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Vegyipari műveleti praktikum

Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK ANDRÁS

Ultraszűrés laboratóriumi berendezésen
SAWINSKY JANOS* 

DEÁK ANDRÁS*

Az ultraszűrő 5 ... 150 nm átmérőjű makromolekulák (mo
lekulatömeg 500 és 500 000 Dalton között) és kolloid ré
szecskék leválasztására, koncentrálására szolgál. A memb
ránon a vízmolekulák, sók és a membrán pórusainál 
lényegesen kisebb átpiérőjű oldott anyagok átjutnak. 
A hajtóerő a membrán két oldala között létrehozott nyo
máskülönbség, az ún. transzmembrán-nyomás. Az alkal
mazott membrántól függően a nyomás 2 és 10 bar között 
van.

Ultraszűréshez aszimmetrikus szerkezetű membráno
kat használnak; a membrán aktív rétege 0,1... 1 (lm vastag
ságú pórusos hártya, amely 0,3...0,5 mm vastagságú szi
vacsos szerkezetű, szállal erősített hordozó réteg felületén 
helyezkedik el.

Műveleti szempontból az ultraszűrő membránoknak 
két fontos jellemzője van: a tisztavíz-áteresztőképesség és 
az elválasztóképesség. A membrán tisztavíz-áteresztőké- 
pessége a pórusok méretétől és felületegységre eső számá
tól, a felületi porozitástól függ. Ultraszűrő membránnál a 
felületi porozitás 10%-nál kisebb. A működő réteg pórusa
inak átlagos mérete a membrán elválasztóképességét, mé
retének szórása az elválasztás élességét szabja meg.

Ultraszűrésnél a szűrendő oldat a membránfelülettel 
párhuzamosan áramlik. A szűrlet (permeátum) az áramlás
ra merőlegesen ju t át a membránon (keresztáramú szűrés, 
cross-flow fütration). A membrán által visszatartott kom
ponensek a retentátumban maradnak (7. ábra) [1].

A laboratóriumi mérésnél a tangenciális áramlást a szű-

betáplálás retentátum

membrán

permeátum
1. ábra. Keresztáramú szűrés vázlatos rajza

* B u d a p e s ti  M ű s z a k i  é s  G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m , V e g y ip a r i  M ű v e le te k  

T a n s z é k ,  B u d a p e s t

m k l

rőcellában a síkmembrán felett intenzív keveréssel, ill. a 
szűrendő folyadékot szivattyúval cirkuláltatva biztosítjuk. 
A 2. ábrán laboratóriumi ultraszűrő berendezés elvi felépí
tése látható. A z ( l)  termosztálható tárolótartályból a (2) 
szivattyúval adagoljuk a szűrendő anyagot a (3) szűrőcel
lába (modulba). A szűrőcellában a folyadék kiskeresztmet- 
szetű meander alakú csatornában áramlik, ezáltal a folya
dék áramlási sebessége kellően nagy lesz.

2. ábra. Laboratóriumi ultraszűrő berendezés elvi felépítése 
1 tárolótartály, 2 betápláló szivattyú, 3 szűrőcella (modul),

4 keringető szivattyú, 5 nyomásszabályozó szelep, 6 nyomás
mérő, 7 áramlásmérő, 8 szelep, 9 permeátum elvezetése,
10 permeátum visszavezetése, 11 retentátum elvezetése,

12 retentátum visszavezetése

A kellően nagy áramlási sebesség elérése érdekében 
szükségessé válhat a retentátum egy részének cirkuláltatá- 
sa a (4) keringető szivattyúval. A kívánt nyomást a (5) nyo
másszabályozó szeleppel állítjuk be. Mérjük a nyomást (6) 
és a térfogatáramot (7). A berendezésen elhelyezett szele
pek (8) segítségével a kívánt üzemeltetésnek megfelelően 
a permeátum és a retentátum elvezethető (9 és 10), vagy 
visszaadagolható a tárolótartályba (11 és 12).

Tiszta desztillált víz szűrése

Tiszta víz szűrésénél a folyadéktranszport a membránon 
keresztül a következő egyenlettel írható le:

J  = V I Ft = kp I r\Rm = KAp ( j)

ahol J  a szűrlet átfolyási sebessége, vagy más néven per- 
meátum-áramsűrűség (fluxus, permeate flux, m3/m2s), V
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szűrlet térfogat (m3), F  membránfelület (m2), t idő (s), Ap 
nyomáskülönbség (Pa), r) szűrlet dinamikai viszkozitása 
(Pa.s), Rm membránellenállás (1/m), K  tiszta víz áteresztő- 
képesség (pure water permeability) (m/Pa.s). Az ultraszű
rő membránok ellenállása nagyságrendileg 1012. . . 1013 
(1/m).

Makromolekulákat tartalmazó oldatok szűrése

Visszatartás és szétválasztási határ

A pórusos ultraszűrő membránok a pórusátmérőnél na
gyobb részecskéket visszatartják (szitahatás). A mért 
(megfigyelt) visszatartás (observed retention, apparent 
rejection factor) definíciója [2]

R = 1 - —  (2)
Cbe

ahol cbe és cp az oldott anyag koncentrációja a betáplálás
ban, ill. a szűrletben (permeátumban) (kg oldott anyag/kg 
oldat).

A visszatartás az oldott makromolekulák méretétől (mo
lekulatömegétől: M [g/mol] = Dalion), alakjától és a pórus- 
méret-eloszlástól függ. A visszatartást az oldott anyag mo
lekulatömegének függvényében ábrázoljuk (3. ábra). 
A visszatartás meghatározásánál a membrán szűrőhatását 
vizsgáljuk, ezért nagyon kicsi betáplálási koncentrációval 
dolgozunk, és a folyadékot a szűrőcellában akkora sebes
séggel áramoltatjuk, hogy a membrán felületén ne rakódja
nak le kolloidális részecskék, ne alakuljon ki a membrán fe
lületén kolloid részecskékből álló szűrőréteg, amelynek a 
szűrő (visszatartó) hatása jobb, mint a membráné.

A visszatartási görbe meredeksége a pórusméret-elosz- 
lástól függ, minél kisebb a szórás a pórusátmérőben, annál 
meredekebb a görbe. Az ultraszűrő membrán jellemzésére 
a tiszta vízzel mért áteresztőképesség mellett a 90%-os 
visszatartáshoz tartozó szétválasztási határt is megadják 
(MWC: Molecular Weight Cut-off érték [g/mol]). A 3. áb
rán bejelöltük a szétválasztási határt (MWC = 34 000 
g/mol).

3. ábra. Visszatartás görbe

A szétválasztási határ globuláris fehérjék visszatartásá
ra vonatkozik. A vizsgálathoz fehérjestandardokat hasz
nálnak. Az adott molekulatömegű fehérjékkel külön-külön 
megmérik a visszatartást, mérve a koncentrátum és a szűr
let fehérjetartalmát. E módszer hátránya, hogy a mérés 
hosszadalmas, előnye viszont, hogy a koncentrációmegha
tározás (pl. fotomeriásan) viszonylag egyszerű. E mód
szernél lényegesen gyorsabb eljárás a különböző moleku
latömegű fehérjék keverékével végzett membránszűrés, 
majd a minták gélkromatográfiás elemzése. E módszerrel 
követhetjük a visszatartás időbeli változását is, amelyből 
következtethetünk a membrán szorpciós tulajdonságára, 
elszennyeződésére. A globuláris fehérjék mellett egyéb 
makromolekulákat (pl. polietilénglikolt, dextránt) is hasz
nálnak a membránok tesztelésére. Mivel ezek az anyagok 
nem globulárisak, ezért visszatartásuk függ az alkalmazott 
nyomástól [3]. A visszatartás nyomásfüggése deformálha
tó kolloidrészecskék (pl. fordított micellák) esetén is ta
pasztalható [4, 5]. A polietilénglikol és dextrán tesztelő 
anyagokkal kapott mintákat gélkromatográfiásan analizál
ják. A betáplálás és a permeátum kromatogramjaiból szá
mítógépes értékeléssel megkapjuk a visszatartást. E méré
si m ódszer célja a különböző tipusú membránok 
szétválasztóképességének összehasonlítása és a membrán 
gyártás ellenőrzése. A szétválasztási határ ismerete az al
kalmazástechnikai kutatás kezdetén, a megfelelő membrán 
típus kiválasztásánál fontos. A membrán tényleges vissza
tartására és szelektivitására csak a konkrét anyaggal vég
zett mérések során kapunk választ.

Koncentrációeloszlás a membránfelület közelében

Ultraszűrésnél a membrán szelektív áteresztőképessége 
miatt az oldott makromolekulák a betáplálási oldalon a 
membránfelület közelében a határrétegben feldúsulnak (4. 
ábra). Ezt a jelenséget a membrán szétválasztó műveletek
kel foglalkozó szakirodalomban koncentrációs polarizá
ciónak nevezik. 1

A határrétegben a koncentrációeloszlás nagyon gyor
san, egy percnél rövidebb idő alatt kialakul [7]. A koncent
rációeloszlás matematikai leírásához írjuk fel a 4. ábrán

1 M e g  k e ll  j e g y e z n ü n k ,  h o g y  e z  a z  e ln e v e z é s  h e ly te le n .  K o n c e n t r á c ió s  p o l a r i z á 
c ió  e le k t r o k é m ia i  f o ly a m a to k n á l  lé p  fe l. A z  e le k t r o l i to ld a to k b a n  a z  e le k t r o m o s  
á ra m  h a tá s á r a  a z  e le k t ró d  k ö rü l  m e g v á l to z ik  a z  i o n o k  k o n c e n tr á c ió ja .  A  f iz ik a i 
k é m iá b a n  e z t  h ív já k  k o n c e n tr á c ió s  p o la r iz á c ió n a k  [6]
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szaggatott vonallal határolt részre az oldott makromoleku
lák mérlegegyenletét. Állandósult állapotban

de
Jc = JcP ~ D Ty (3)

peremfeltételek: c = cm, hay  = 0 és c = ch, hay = 8, 
ahol D diffúziós együttható (m2/s), y  a membrán felülettől 
mért helykoordináta (m), 8 diffúziós határréteg vastagsá
ga (m), cm és ch a membrán felületnél, ill. az oldat belsejé
ben az oldott anyag koncentrációja.

A laboratóriumi mérésnél a betáplálási koncentrációt 
állandó értéken tartjuk. A permeátumot és a retentátumot 
visszavezetjük az adagoló tartályba. A membráncellából 
távozó áramokból időnként mintát veszünk, lemérjük a tö
megét, és meghatározzuk benne az oldott anyag koncent
rációját. A membráncellán átvezetett folyadékáram nagy, 
így benne a koncentrációváltozás elhanyagolható, ezért az 
áramló folyadékfázis belsejében uralkodó koncentráció 
megegyezik a betáplálási koncentrációval cb = cbe.

A (3) egyenlet integrálásához pontosan ismerni kellene 
a diffúziós együttható koncentrációfüggését. Ezenkívül a 
diffúziós határréteg vastagságának meghatározása is ne
hézségekbe ütközik. Sherwood a problémát az anyagátadá
si tényező (f?) bevezetésével oldotta meg [8]

J . = P l n ^ ~  (4)
C b - C p

Az anyagátadási tényező a diffúziós együtthatótól (D), 
az oldat dinamikai viszkozitásától (r\), sűrűségétől (p) és 
az áramlási sebességtől függ. A Stokes -  Einstein össze
függés szerint a diffúziós együttható fordítottan arányos a 
gömb alakú makromolekulák átmérőjével (d). Ezért csök
ken ultraszűrésnél a permeátum-áram azonos üzemeltetési 
körülmények mellett a növekvő molekulamérettel (ha 
d < 0,1 (lm) [9]. Az anyagi állandók (D, 77, p) értéke jelen
tősen változik a makromolekulák koncentrációjával [10]. 
A határrétegben a membránfelülettől távolodva meredeken 
csökken a koncentráció, ennek következtében a fizikai jel
lemzők is nagymértékben változnak, ezért a szakirodalom
ban található empirikus anyagátadási összefüggéseket nem 
tudjuk használni. Ultraszűrésnél a Schmidt-szám értéke az 
egyenletek érvényességi tartományán kívül esik [11]. 
Az anyagátadási tényezőt ezért kísérleti úton kell megha
tározni.

Szűrési sebesség

A makromolekulákat tartalmazó oldatok szűrésénél a J-Ap 
összefüggés nem lineáris. Azonos áramlási sebesség mel
lett a nyomáskülönbség növelésével a permeátum-áram 
először nő, majd aszimptotikusan elér egy határértéket 
(JJ). Ez a határérték a betáplált oldat koncentrációjának 
növelésével csökken (5. ábra).

Gélréteg kialakulása

A folyadékárammal a membránfelülethez szállított makro
molekulák a határrétegben feldúsulnak. A koncentrált ol
datban a makromolekulák mozgékonysága lecsökken, ősz-

mkl

5. ábra. Permeátumáram változása a Ap nyomáskülönbséggel 
soványtej ultraszűrésénél. T = 30 °C, Rm = 7,2-1012 (1/m), 

cb protein koncentráció

szetapadnak, és molekulahalmazok keletkeznek. Ennek 
következtében nagy víztartalmú, viszkózus réteg, sőt 
gyakran (pl. pektin, zselatin, és bizonyos fehérjetartalmú 
folyadékok esetén) kocsonyás gélréteg fogja beborítani a 
membrán felületét. Ilyen réteg kialakulására 100 000-nél 
nagyobb molekulatömegű makromolekulákat tartalmazó 
oldatok szűrésénél kell számítani.

A szakirodalomban, történeti okokból, a membrán felü
letét beborító réteget gélrétegnek nevezik. Valóságos gél
réteget csak pektin, zselatin, és bizonyos protein moleku
lák alkotnak.

A gélréteg hidraulikus ellenállása (R̂ > a szűrlet áramlá
sával szemben a membránéhoz viszonyítva jelentős (nagy
ságrendje 1013... 1014), és mellette a membrán ellenállása 
gyakran elhanyagolható. A szűrési sebesség e tartomány
ban független a nyomáskülönbségtől, mivel a nyomás nö
velésével nő a gélréteg vastagsága és tömörödik is, ezáltal 
nő az ellenállása [11]. A gélréteg visszatartja az oldott 
makromolekulákat, így a permeátumáramban a makromo
lekulák koncentrációja nulla lesz. A permeátum-áramsűrű- 
ség:

= /3 In —  = - 4P
' f a n , + R g ) (5)

ahol co a betáplálási koncentráció felső határa. Ha c? kon
centrációjú oldatot táplálunk be a készülékbe, akkor a szű
rő már nem képes tovább töményíteni az oldatot, a perme
átum-áram lecsökken nullára.

A gélréteg ellenállása a betáplált kolloid oldat térfogat
koncentrációjától (c ’be), kinematikai viszkozitásától (vbe), 
és a membránfelülettel párhuzamosan áramló folyadék ál
tal a gélrétegre kifejtett nyírófeszültségtől (t)  függ:

R g = kőrist ■ c'bev be — ■ (6)

Ez az összefüggés élesztősejteket, E. coli baktériumokat 
tartalmazó szuszpenziók mikroszűrésénél is érvényes.

A szűrési sebesség az áramlási sebesség növelésével, az 
anyagátadás javításával növelhető. De meg kell jegyeznünk, 
hogy a már kialakult gélréteg vastagsága nem csökkenthető 
az áramlási sebesség megnövelésével, azaz ha a membrán fe
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lületét gélréteg borítja, akkor már hiába növeljük az áramlá
si sebességet, nem fog nőni a permeátumáram2.

Az anyagátadási tényező meghatározása

Azonos áramlási sebességnél a különböző cb oldatkon
centrációkkal mért maximális permeátum áramsűrűséget 
(Jm) lin-ln diagramban ábrázolva -  a (4) egyenlet szerint -  
egyenest kapunk, amelynek meredeksége -/), és a tengely
metszet az abszcisszán a cg határkoncentráció (6. ábra). A 
határkoncentráció nem az anyagra jellemző állandó, mivel 
ugyanazzal az anyaggal különböző berendezésben dolgoz
va eltérő határkoncentráció értékeket határoztak meg [12]. 
A laboratóriumi mérések alapján folyamatos ultraszűrő be
rendezést kívánunk méretezni, kiválasztani. A folyamatos 
eljárásnál a permeátum-áram időben lassan csökken, mivel 
a membrán felületét borító réteg egyre vastagabb lesz és 
tömörödik (öregedik). A laboratóriumban a mérést addig 
kell folytatni, amíg a permeátumáram csökkenése 1 óra 
alatt már csak 0,5... 1%. Ez sokszor nagyon hosszú ideig 
tart ( 100...200 óra!).

6. ábra. Permeátumáram-koncentráció függése konstans Ap és 
áramlási sebesség mellett. Zselatin oldat szűrése T = 70 °C-on

Az ozmózisnyomás hatása a szűrési sebességre

100 000-nél kisebb molekulatömegű makromolekulákat 
tartalmazó oldatok szűrésénél egy másik jelenséggel kell 
számolni. A membránfelület közelében lévő tömény oldat 
ozmózisnyomása már jelentős lehet. Ennek következtében 
csökken a folyamat hajtóereje, s ezáltal a szűrési sebesség 
[13-15]. A permeátumáram-sűrűség:

J = A p -Ak  (5)

ahol Ak  -  ttm-Kp ozmózisnyomás különbség (Pa). Az oz
mózisnyomás függése az oldott makromolekulák koncent
rációjától a K = a ■ c" empirikus egyenlettel írható le [12]. 
A hatványkitevő n ~ 2 .

A permeátumáram és nyomáskülönbség közötti össze

2  A  m e m b r á n m ű v e le te k n é l  r e n d k ív ü l  f o n to s  a  m e m b r á n m o d u l  r e n d s z e r e s  t i s z t í tá 
sa ,  m e ly n e k  s o rá n  v e g y s z e r e k ,  ill . e n z im e s  t is z t í tó s z e r e k  s e g í t s é g é v e l  e l t á v o l í t 
j á k  a  l e r a k o d o t t  s z e n n y e z ő d é s t ,  íg y  a  k ia la k u l t  g é lr é te g e t  is. H a  a z  ü z e m e l te té s  

s o rá n  n e m  ik ta t já k  b e  id ő b e n  a  t is z t í tá s i  c ik lu s t ,  a  s z e n n y e z ő d é s  (p l .  g é l r é te g )  a z  
a lk a lm a z o t t  v e g y s z e r e s  t i s z t í t á s  e l l e n é r e  g y a k o r l a t i l a g  e l t á v o l í th a t a t l a n  le s z ,  
v a g y is  a  m e m b r á n  h a s z n á lh a ta t la n n á  v á lik .

függés leírására a határréteg (gélréteg) ellenállás modell és
az ozmózisnyomást figyelembe vevő modell egyformán
alkalmas, egyenértékű [15].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Sawinsky János -  Deák András: U ltraszű'rés la b o r a tó r iu m i  
b erend ezésen
A szerzők ismertetik az ultraszűrés legfontosabb jellemző adata
inak, a tiszta víz áteresztőképességnek, a visszatartásnak és a 
szétválasztási határnak a mérési módszerét, a mérőberendezést. 
Jellemző mérési adatokat mutatnak be a permeátumáram nyo
másfüggésére különböző proteinkoncentrációjú soványtej szűré
sénél. Az anyagátadási tényező meghatározását zselatinoldat szű
résénél mért adatokon szemléltetik.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 394 (2002)]

SUMMARY

J. Sawinsky -  A. Deak: U ltra filtra tion  on a L a b ora tory  E q u ip 
m ent
The measurement method for the most important characteristics, 
pure water permeability, retention and molecular weight cut-off 
are given together with the description of the equipment. Typical 
measured data are shown for the pressure dependence of the per
meate flux filtrating lean milk of different protein concentration. 
Determination of mass transfer coefficient is demonstrated on 
data obtained for filtrating gelatin solution.
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Planar Chromatography
(A Retrospective View for the Third Mil
lennium), Edited by Sz. Nyiredy. Springer 
Scientific Publisher, Budapest, 2001. ISBN 
963 699 157 X.

Az analitikai kémiának a XX. század 
második felében bekövetkezett hatalmas 
fejlődésében oroszlánrésze volt a kroma- 
tográfia tudományos alapokra helyezésé
nek és rohamos elterjedésének. A vékony- 
réteg-kromatográfía (vagy ahogy ma 
szívesebben nevezik, planáris kromatográ- 
fia, tükrözve ezzel a technika kiszélesedett 
lehetőségeit) döntő szerephez jutott ebben a 
fejlődésben. Olcsóságának és viszonylag 
könnyű megvalósíthatóságának köszönhe
tően kétségkívül ez a legszélesebb körben 
elterjedt kromatográfiás technika. Éppen az 
említett tulajdonságok miatt azonban so
kakban él az a tévhiedelem, hogy a planáris 
kromatográfia a többi kromatográfiás tech
nikához viszonyítva alacsonyabb rendű és 
fejlődésre már nem képes módszer.

A Nyiredy Szabolcs által szerkesztett (és 
részben írt) könyv kiválóan alkalmas ennek 
a hiedelemnek az eloszlatására. A 12 or
szágból származó 41 társszerző (a szakterü
let legkiválóbb hazai és nemzetközi szakte
kintélyei) által írt 29 fejezet teljes képet ad a 
módszer elméleti alapjairól, technikai lehe-

tőségeiről, beleértve a legújabb technikákat, 
valamint a gyakorlati alkalmazásokról. Kü
lön fejezetek foglalkoznak az alkalmazott 
adszorbensekkel, a mobil fázis optimalizá
lással, a kamrákkal, kifejlesztési módsze
rekkel, a mintafelvitel (automatizált) lehető
ségeivel. A különleges technikák közül 
kitüntetett szerephez jutnak a magyar speci
alitások, a túlnyomásos rétegkromatográfia, 
a rotációs planáris kromatográfia, a kiszorí- 
tásos rétegkromatográfia és a digitális 
autoradiográfía, de bőven foglalkozik a 
könyv a multidimenziós rétegkromatográfi- 
ával, az elektroozmotikus kromatográfiá- 
val, az ionpár rétegkromatográfiával, a 
királis rétegkromatográfiával, a preparatív 
rétegkromatográfiával, valamint a futtatás 
előtt és után a derivatizációs reakciók jelen
tőségével is. Részletesen tárgyalja a könyv 
a kvantitatív analízis lehetőségeit különös 
tekintettel a denzitometriára és a módsze
rek validálására. A detektálással, ill. az 
elválasztott anyagok szerkezetének felderí
tésével foglalkozó fejezetek közül megem
lítjük a planáris kromatográfia kapcsolatát 
az infravörös spektroszkópiával és a 
tömegspektroszkópiával, valamint a foto- 
akusztikus detektálással, a képanalízis le
hetőségeivel és a rétegkromatogramok do
kumentálásának kérdéseivel foglalkozó

fejezeteket. Külön fejezetek tárgyalják a 
planáris kromatográfia alkalmazását mik- 
robiológiailag aktív vegyületek, gyógynö
vények, gyógyszerek, környezetvédelmi 
minták analízisében. A könyvet a módszer 
jövőjét előrevetítő gondolatokat tartalmazó 
fejezet zárja.

A könyv a téma lehető legszélesebb vo
natkozásainak kiegyensúlyozott, korszerű, 
gyakorlatias, de ugyanakkor egzakt elmé
leti alapokon álló tárgyalásmódjával ki
emelkedik a rétegkromatográfia gazdag 
monográfia-irodalmából. A mintegy 1800 
irodalmi hivatkozás a szakterület kiterjedt 
irodalmának legújabb eredményeit is tar
talmazza. Külön kiemelést érdemel, hogy a
2001-ben megjelent könyv több 2001-es 
irodalmi hivatkozást is tartalmaz.

A könyv beszerzését melegen ajánljuk a 
legkülönbözőbb iparágakban, kutatólabo
ratóriumokban, minőség-ellenőrzésben, 
egészségügyben, környezetvédelemben 
planáris (vagy egyéb) kromatográfiával 
foglalkozó szakembereknek, analitikusok
nak és a módszert alkalmazó nem analiti
kus munkatársaknak egyaránt. A könyv 
13 600 Ft + áfa speciális áron rendelhető 
meg a Gyógynövénykutató Intézet Rt.-től 
(2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4).

Görög Sándor

(F o ly ta tá s  a  377 . o ld a lró l)

ÖSSZEFOGLALÁS

Kristóf János -  Ray L. Frost: Termoanalitikai és spektroszkó
piai módszerek alkalmazásának új lehetó'ségei az 
agyagásvány-kutatásban
A szimultán termoanalízis, a kvázi-izoterm, kvázi-izobár termő- 
gravimetria, a diffúz-reflexiós Fourier-transzformációs infravö
rös spektroszkópia, a tömegspektroszkópia és a Rámán mikro
szkópia (együttes) alkalmazásának új lehetőségeit mutatjuk be az 
agyagásványok szerkezetkutatása területén, a hidrazin-hidráttal 
interkalált királyhegyi kaolin példáján.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 375 (2002)]

SUMMARY

J. Kristóf -  R L. Frost: New Applications of Thermoanalytical 
and Spectroscopic Methods in Clay Mineral Research
The new possibilities of (joint) application of thermoanalytical 
and spectroscopic methods in clay mineral research has been 
demonstrated via the example of hydrazine-hydrate intercalated 
Kiralyhegy kaolinite.
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Személyi hírek

Ettre László 80 éves

Manapság divat azt mondani a „nem túl 
fiatal.. emberre, hogy a XX. század tanú
ja volt. Most olyan kémikusnak -  vegyész
mérnöknek a nyolcvanadik születésnapjá
ról szeretnék megemlékezni, aki nemcsak 
tanúja volt a XX. századnak és az ezredfor
dulónak, hanem aktív és szakértő művelője 
a XXI. század tudományának. Ettre László 
ma is számos folyóiratnál (többek között, 
természetesen a Magyar Kémikusok Lapjá
nál) aktívan tölti be a szerkesztőbizottsági 
tagságot. Nehéz lenne összeszámolni, hogy 
évente hány kéziratot kap bírálatra, és sző
kébb értelemben vett feladatain túlmenően 
ezek jelentős részét szakmai és nyelvi ja
vaslataival ellátva küldi vissza. Elvégzi azt 
a munkát, melyet akár a hazai, akár a kül
földi szerzők az angol nyelvű kéziratokon 
nem akarnak vagy nem tudnak elvégezni. 
Én magam is mintegy hatvan kézirat eseté
ben javasoltam Ettre Lászlót egy-egy cikk 
„bírálójának”, főleg akkor, amikor a kézirat 
olyan apróbb vagy nagyobb korrekcióra 
szorult, melyet szinte senki más sem tudott 
volna elvégezni. Legtöbb esetben számos 
korrekciós javaslatát kivétel nélkül elfo
gadták a szerzők. Ettre dr. egyik különös 
adottsága, hogy a szerzők anyanyelve sze
rint ismeri a korrigálandó problémákat.

Ettre László szakértelme természetesen 
nem csak az (angol) nyelvi korrekciókra 
korlátozódik. A kromatográfia történetének 
legalaposabb ismerője, aki például az LC- 
GC folyóiratban (mind az LC-GC Europe, 
mind az LC-GC North America számaiban) 
sorozatban közli a kromatográfia történetét 
felölelő cikkeit. Egy-egy sorozata aztán 
utánnyomott formában jelenik meg a kézi
könyvekben, vagy összegyűjtve képez 
önálló könyvet. így történt az Ettre László 
szerzőségével vagy társszerzőségével meg
jelent húsz közleménnyel (melyek eredeti
leg az LC-GC-ben, illetve a Chromato- 
graphia-ban jelentek meg), és 2002-ben a 
ChromSource (Franklin, TN, USA) kiadá
sában könyv alakban láttak napvilágot 
„Leslie S. Ettre: Milestones in the Evolu- 
tion of Chromatography” címmel.

Ettre dr. a nevezéktan kiváló ismerője. 
Nyolc évig (1982 és 1990 között) hivatalo
san is részt vett a IUPAC -  International 
Union of Pure and Applied Chemistry mun
kájában, ahol a kromatográfia egységes ne
vezéktana összeállításáért volt felelős. Mun
káját teljes siker koronázta, a kromatográfia 
nevezéktanának szabályait, és irányelveit 
1993 áprilisában hozták nyilvánosságra, és 
azóta számos alkalommal ismételten ismer
tették, kivonatolták és idézték.

Ettre László cikkeit és bírálatait egy

aránt a nagyfokú pontosság jellemzi. Min
den apró részlet fontos számára, a nevek 
helyesírása (mely cirill betűs nevek angol 
szövegbe való behelyezésénél nem mindig 
egyszerű), minden képlet, minden táblázat. 
Nemcsak azt lehet tanítani, amit leír (és 
számos egyetemen tanítják is), hanem azt a 
módot is tanítani kellene, ahogyan munkái
hoz a forrásmunkát gyűjti, ahogy adatait el
lenőrzi.

Ettre László (Leslie S. Ettre) 1922. 
szeptember 22-én született Szombathelyen, 
de már Szentgotthárdon járt általános és 
középiskolába. Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, ott 
kapta meg diplomáját, mint okleveles ve
gyészmérnök. Diplomája kézhez kapása 
után a Richter Gedeon Gyógyszergyárban 
(Budapesten) majd a veszprémi Nehéz
vegyipari Kutató Intézetben, és a budapesti 
Műanyagipari Kutatóintézetben dolgozott. 
Rövid ideig 1956-ban Kelet-Németország- 
ban tartózkodott, majd 1956 és 1958 között 
a LURGI Vegyiművek munkatársa volt 
Frankfurt am Mainban, ott kezdte el kroma
tográfiás tevékenységét. 1958-tól él az 
Amerikai Egyesült Államokban, ahol a 
Perkin-Elmer Corporation munkatársa lett. 
Négyéves kitérőt tett, és 1968 és 1972 kö
zött mint főállású szerkesztő dolgozott a 
New York-i John Wiley kiadónál. A 20 kö
tetes Ipari Kémiai Enciklopédiának 
(Encyclopedia of Industrial Chemical 
Analysis) felelős szerkesztője volt. Vissza
térve 1972 tavaszán a Perkin-Elmer Corpo- 
ration-hoz gyorsan haladt előre a szak- 
mai/beosztási ranglétrán, és elérte először a 
Product Specialist, majd a Senior Scientist 
beosztást, ez utóbbi a legmagasabb a még 
közvetlen szakmai tevékenységet végző 
munkatárs számára. A Perkin-Elmertől 
ment nyugdíjba 1990-ben.

Szakmai működését a gázkromatográ
fia számos területén komoly eredmény kí
sérte. Foglalkozott a gázkromatográfiánál 
használt kapilláris oszlopok elméletével és 
gyakorlatával. Jelentős a gőztér-analízises 
gázkromatográfia elméletével és módszer
tanával kapcsolatos munkássága is. O ve
zette be a WCOT (Wall-Coated Open- 
Tubular), PLOT (Porous-Layer Open- 
Tubular), SCOT (Support-Coated Open- 
Tubular) kifejezéseket, melyek könyvének, 
az Ettre: Open Tubular Columns in Gas 
Chromatography megjelenése óta minden
napi használatba kerültek.

Ettre László publikációinak száma 200 
felett van. 15 könyvnek szerzője vagy társ
szerzője és további 41 könyv szerkesztője. 
Könyveinek eredeti angol nyelvű kiadásait

számos nyelvre, így oroszra, spanyolra, 
franciára, németre, olaszra fordították le.

Őrzi és ápolja hazai szakmai kapcsola
tait is, hiszen cikkei és/vagy könyvfejezetei 
jelentek meg Báthori Máriával, Mázor 
Lászlóval, Takács Józseffel és Kalász Hu
bával. Figyelemmel kíséri a magyarországi 
eseményeket, különös tekintettel a Magyar 
Kémikusok Egyesülete életére, a Magyar 
Kémikusok Lapja közlési irányelveire, il
letve a lapban megjelent közleményekre. 
A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbi
zottságának félévenként megtartott ülései 
után (különösen, amikor az ülés jegyző
könyvét megkapja) megélénkül e-mail le
velezésünk.

Ettre László számos kitüntetést kapott 
szerte a világon. Munkáját, eredményeit, 
közleményeit és szakmai segítségnyújtását 
számon tartják és elismerik. Megkapta az
M.S. Tswett Award in Chromatography 
(International Symposium on Advances in 
Chromatography, 1978), Anniversary M.S. 
Tswett Chromatography Medal (All-Union 
Scientific Council of Chromatography,
U.S.S.R. Academy of Sciences, 1979), L.S. 
Palmer Award (Minessota Chromatogra
phy Forum, 1981), A.J.P. Martin Award 
(The Chromatographic Society, 1982), 
National Award in Chromatography 
(American Chemical Society, 1985), Merit 
Award (Western Carolinas Chromatogra
phy Discussion Group, 1987), Pioneer in 
the Development of Analytical Instrumen
tation (First James L. Waters Symposium, 
41st Pittsburgh Conference on Analytical 
Chemistry and Applied Spectroscopy, 
1990), M.S. Tswett Award (The Russian 
Chromatography Society, 1991), M.J.E. 
Golay Award in Capillary Chromatography 
(International Symposium on Capillary 
Chromatography, 1992), Merit Award 
(New England Chromatography Council,
1992), Keene P. Dimick Award in Chro
matography (Society for Analytical 
Chemists of Pittsburgh, 1998), Horváth 
Medal (Connecticut Separation Science 
Council, 2001) és Heuréka Award (Magyar 
Kémikusok Egyesülete, 2001) kitüntetést.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
köszöntjük a kromatográfia első vonalbeli 
tudósát, a remek szakembert, a segítő kollé
gát, és nem utolsósorban azt a hazai nevel- 
tetésű vegyészmérnököt, aki közei ötven
éves távolléte alatt nemzetközi hirű 
szakemberré vált, és megmaradt magyar 
patriótának. Boldog születésnapot, Ettre 
Lacii

Kalász Huba
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2001. évi közhasznúsági jelentés az „Alapítvány 
a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú 
szervezet működéséről

Az 1996-ban alapított és a Cégbíróság vég
zése alapján 1998. január 1-jétől közhasznú 
szervezetként működő „Alapítvány a Ma
gyarországi Gyógyszerkutatásért” Társaság 
2001-ben tovább folytatta adományokból 
alaptőkéjének gyarapítását. Az alaptőke évi 
gyarapodását és a magánszemélyek 1%-os 
adófelajánlásából befolyt összeget a hazai 
gyógyszerkutatás és fejlesztés, továbbá a 
gyógyszer-technológiai kutatások és ezek
hez kapcsolódó tudományterületek fejlődé
sének támogatására fordítják.

Az alapítvány vagyona 2001. december 
31-én 10 461 659 Ft, amelyből 8 358 411 
Ft értékpapírokban (Matáv részvény és a 
CA Rt. különböző befektetési alapjai), 
2 094 426 Ft az OTP-nél vezetett forint
számlán van befektetve. 2001-ben az ala
pítvány vagyona a Richter Gedeon Rt., 
az Egis Rt., a Biogál Rt., Chinoin Rt., a 
Sanofi-Synthélabo Magyarország Rt. 
gyógyszergyárak, az IVAX-Gyógyszer-

kutató Intézet és a Sigma-Aldrich Kft. tá
mogatásával 700 000 Ft-tal gyarapodott.

Az alapítványnak 2001. alapján először 
nyílt lehetősége arra, hogy a magánszemé
lyek jövedelemadójának 1%-át elfogadja. 
Ily módon az alapítvány vagyona 358 375 
Ft-tal gyarapodott. A támogatásért az ala
pítvány kuratóriuma a támogatóknak ez
úton is köszönetét mond. A támogatás az 
alábbiak szerint hasznosult.

Az alapítvány támogatásával 2001. 
szeptember 24-25-én Visegrádon került 
megrendezésre a „Gyógyszerkémiai és 
gyógyszer-technológiai szimpózium' 01 ” 
rendezvény. A szimpóziumon több mint 
120 kutató vett részt, 24 ipari, egyetemi, 
valamint akadémiai kutatóhely képviseltet
te magát. A szimpózium keretében került 
átadásra 2000. június 1. és 2001. március 
31. között sikeresen megvédett doktori 
(PhD) dolgozatok részére kiírt pályázatra 
beérkezett 11 dolgozat győztesének, az ala

pítvány kutatástámogatása. A díjazott elő
adás keretében számolt be kutatási eredmé
nyeiről. Az „Esti beszélgetés” keretében 
Pillich Lajos megemlékezett a gyáralapító 
Richter Gedeon életútjáról és munkásságá
ról.

2001-ben az alapítvány 5 fiatal kutató 
részvételét támogatta a 2001. szeptember 
2-6-ig Budapesten rendezett „Hungarian- 
German-Italian-Polish Joint Meeting on 
Medicinái Chemistry” rendezvényen. 
Az alapítvány, a helyi zsűri döntése alapján, 
kutatás támogatást nyújtott át 1-1 fiatal kuta
tónak a 2001. évi Országos Tudományos Di
ákköri Konferencián a kémia, a gyógyszeré
szet és az orvostudomány területén végzett 
kutatások kiemelkedő eredményéért.

A fenti támogatások mellett az alapít
vány működtetésére 2001-ben 128 000 Ft- 
ot fordítottak.

Az alapítvány 2001. évi működését és 
gazdálkodását a kuratórium 2002. júniusi 
ülésén tekintették át és a kuratórium tagjai 
a 2001. év pénzügyi mérleget egyhangúlag 
megszavazták.

Hermecz István

III. Román Magnézium Szimpózium
(Jasi, Románia, 2002. június 12-14.)

A hat korábbi Román-Magyar Magnézium 
Szimpózium (Székelyudvarhely, Bállá Ár
pád főorvos rendezésében) után a III. Ro
mán Magnézium Szimpóziumot Jassyban 
(Iasi, Jászvásár, Mihai Nechifor professzor) 
rendezték meg. A rendezvényre a Magyar 
Magnézium Társaság külön meghívást és 
részben vendégül látást kapott. Utóbbiért 
köszönetét mondunk. Társaságunkat három 
fő képviselte.

A szimpóziumon 11 ország (Európán 
kívül Japán és USA) kutatói 65 dolgozattal 
vettek részt. A legtöbb (46) dolgozat a ro
mán kutatóktól származott, akiket mi ma
gyarok 4, a németek és a moldáviaiak 3-3 
dolgozattal követtünk. A szimpózium hiva
talos nyelve román és angol volt. A rendez
vények a város egyik legszebb épületében, 
a kultúrpalotában (Palatul Culturii) folytak. 
A regisztrációt és a nyitó ülést követően a 
Wörwag Pharma gyógyszergyártó cég több 
előadásban mutatta be a magnézium és az 
orotsav humán élettani szerepét.

A szimpózium következő két napján dél
előttönként plenáris előadásokon számoltak 
be a magnéziumkutatás jeles szakemberei. 
ígyAnkeM. (Jéna) a magnéziumbevitelről a

táplálékláncon keresztül, valamint a termő
helytől függő, különböző ásványielem-ellá- 
tottság tapasztalatairól. A Mg-hiány patho- 
fiziológiai hatásáról szólt Classen H. G. 
(Stuttgart), a táplálékok elemtartalmáról 
Djujic I. (Belgrád), míg a Mg szerepéről a 
szervezet bioenergetikai rendszerében Tarba
C. (Kolozsvár) beszélt. Uehara M. (Japán) a 
magnéziumhiány okozta csontvesztés gyó
gyításáról tartott szemléletes előadást. 
Nechifor M. (Jassy) a magnézium pszichiát
riai szerepéről számolt be.

Több kutató a szívműködési zavarok 
magnéziummal való kezeléséről, valamint 
a vér magnéziumszintjét befolyásoló ténye
zőkről tartott előadást (Smetana R., Bécs és 
Zeana C., Bukarest).

A dolgozatok közül 12 plenáris és 22 
orális előadásként, míg 31 poszterként sze
repelt. Az egyik plenáris előadónak Kiss A. 
Sándort (elnökünk) hívták meg, de beteg
sége miatt helyette Takácsné Hájos Mária 
olvasta fel a közös dolgozatot, nagy érdek
lődés mellett.

Érdemes megemlíteni Cristea V. (Ko
lozsvár) dolgozatát, mely szerint a kullan
csok okozta Lyme-kómál a magnéziumhi

ány fokozza a betegség súlyosságát, ezért 
szükséges a magnéziumterápia az immun- 
rendszer erősitésére. Bállá A. (Székelyud
varhely) előadása szerint a jó magnézium
ellátottságtól (10 mg Mg/testsúly kg) 
csökkent a dystrophyás tünetek súlyossága.

A Mg élettani és gyógyászati szerepe 
mellett bemutatták a víz és a különböző nö
vényi és állati eredetű táplálékok ásványi 
elemtartalmát, valamint a fogyasztási szo
kásokat és ezek révén a magnézium-után
pótlás lehetőségét.

A magyar előadók közül Takácsné 
Hájos M. a különböző sárgarépa- és cékla
fajták magnéziumos levéltrágyázásával 
nyert hozam- és minőségi mutatókváltozá- 
sáról tartott előadást. Kiss A. S. a magnézi
umkezelés hatását mutatta be plenáris elő
adás keretében (Takácsné Hájos M. 
felolvasásában) a különböző növényfajok 
szabadgyökfogó és antioxidáns anyagainak 
mennyiségére. A gyógynövények magnézi
umtartalmáról és a táptalaj Mg-koncentrá- 
ciójának a hatóanyag-szintézisét befolyá
soló hatásáról is előadás és poszter volt a 
SOTE Farmakológiai Intézet PhD-s hallga
tói részéről. A szimpózium programja a
14-i délutáni városnézéssel, illetve 15-én az 
észak-bukovinai kolostorok egész napos 
megtekintésével zárult.

Kiss A. Sándor -  Takácsné Hájos Mária

mkl400 2002. 57. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM



10. Roermond Katalízis Konferencia
(Kerkrade, Hollandia, 2002. június 30-július 5.)

A Holland Királyi Kémikus Egyesület Ka
talízis Osztálya által szervezett Roermond 
konferenciák a meghívásos rendezvények 
(mint a Gordon és Taylor konferenciák) kö
zé tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a válasz
tott témakör neves előadóit hívják meg a vi
lág minden tájáról, a résztvevők pedig 
posztereken mutathatják be munkájukat.

A sorozat első rendezvénye 30 évvel ez
előtt, 1972-ben volt Roermond közelében, 
és bár 10 éve a mostani helyére, a Rolduc- 
apátságba került, a korábbi sikeres rendez
vények tiszteletére megmaradt a Roermond 
név. A Rolduc-apátságot 1105-ben alapítot
ták, és a középkori virágzó élet után a XIX. 
században évtizedekig üresen állt, és a II. 
világháború után is csak szerény szerepet 
játszott. A hetvenes években felújították, és 
ma kisebb egyházi intézmények és egy kö
zépiskola mellett főleg konferencia-köz
pont működik a történelmi falak között, 
ahol pl. Hollandia egyik legszebb román 
stílusú temploma található. Az Egyesült 
Európát is jól szimbolizálja a Maastricht 
közeli Rolduc-apátság, mivel a főbejárat 
Hollandiában van, de a hátsó kijáraton már 
Németországba jutunk.

Az idei rendezvény témája a hidrogén 
szerepe a katalízisben volt. A hidrogén az 
Univerzum leggyakoribb elemeként fősze
replő a katalízisben is. Nem csak a külön
böző kémiai anyagok, gyógyszerek előállí
tásában, de a kőolajpárlatok krakkolásában, 
a szénhidrogén-üzemanyagok katalitikus 
kéntelenítésében (hidrodeszulfurizálás) és 
a jövő tiszta üzemanyagaként is. A követ
kezőkben a számunkra legérdekesebb elő
adásokról adunk rövid beszámolót.

Az első előadó R. Ewald, a Német Hid
rogéntársaság elnöke (jelenleg ő az elnöke 
az Európai Hidrogéntársaságnak is) általá
nos áttekintést adott a hidrogénnek az ener
giaellátásban játszott szerepéről és a fejlő
dés tendenciáiról. Az álló felhasználóknál 
(üzemek, háztartások) talán még érdeke
sebb a mozgó felhasználók fejlődése. A kí
sérleti autók, autóbuszok mellett hidrogén
alapú üzemanyagcellákkal működő 
repülőgépekkel és tengeralattjárókkal is 
folynak kísérletek. A H2 előállítása föld
gázból (döntően metán) történik, de jelen
leg a legnagyobb gond a H2 tárolása a jár
műveken. A leggyakoribb megoldások 
jelenleg a komprimálás (ez 350 bar nyo
mást igényel), ill. a cseppfolyósítás, amihez 
viszont mínusz 253 °C alatti hőmérséklet 
szükséges. ígéretes lehetőség a kémiai táro
lás pl. metanolként. Az USA és Japán mel
lett már Európában is futnak H,-hajtású jár

művek prototípusai. Németországban a 
BMW és a General Motors/Opel kísérlete
zik személykocsikkal, míg a Daimler-Benz 
autóbuszokkal. Sorozatgyártásuk a XXI. 
század második felére várható. Európában 
jelenleg két hidrogén-üzemanyag kút mű
ködik- és terveznek egy harmadikat is. 
Az EU ajánlása 2020-ra 5% H2-részesedés 
elérése az energiafelhasználásban. A jövő a 
„hidrogén alapú gazdaság”, és haladunk a 
„hidrogén-társadalom” felé. További rész
letek a www.h2euro.org honlapon találha
tók.

Hermán Kuipers, a Shell kutatója érde
kes előadásában arról beszélt, hogy az 
üzemanyagcellák területén az utóbbi tíz év
ben bekövetkezett fejlődés előrevetíti, hogy 
a belsőégésű motorokat előbb-utóbb fel
váltják az üzemanyagcellák. Ezzel párhu
zamosan az emberiség fokozatosan áttér a 
fosszilis energiahordozókról a megújuló 
energiaforrások használatára. Hosszú távon 
meg kell oldani a folyamatos H2-ellátást, 
amiből a Shell is ki akarja venni a részét a 
nemrég kifejlesztett CPO (katalitikus parci
ális oxidáció) eljárása révén. A járművek 
fedélzetén pedig meg kell oldani a 
H2-tárolást.

A nagynyomású, ill. cseppfolyós tárolás 
gondjairól már volt szó. A fémhidridek 
nagy plusztömeget jelentenek az autókban, 
és nehéz a megfelelő sebességű H2-fel- 
szabadítást megoldani, a szén nanocsövek 
megfelelő tárolási kapacitása pedig még 
nem bizonyított. A kémiai tárolás szénhid
rogénekben vagy metanolban ígéretes, to
vábbi kutatást igényel.

Gert Jan Kremer, ugyancsak a Shell 
kutatója az előbb említett, a nagyléptékű 
H2-előállításban fontos CPO-technológía 
részleteit ismertette. A Shell 1990-ben fej
lesztette ki első katalitikus parciális oxidá
ciós technológiáját, amely metán oxidációt 
jelentett oxigénben. Ezt 1995-ben a 
CH4+levegő technológia váltotta fel. Ezen 
technológiák célja még a Fischer-Tropsch- 
szintézis számára megfelelő minőségű 
CO+H2 gázelegy előállítása volt. A 2002- 
ben bevezetett új technológia benzin és le
vegő elegyével működik és a cél üzem
anyagcella minőségű H2 előállítása. Magas 
hőmérsékleten, 800-900 °C-on, msec kon
takt idővel történik az átalakulás a katalizá
toron. Utóbbiról annyit árult el az előadó, 
hogy Pt-fémek különböző hordozókon.

R. Schlögl (Fritz Haber Institute, Ber
lin) érdekes részproblémát járt körül néme- 
tes alapossággal „CO-mentes H2 előállítása 
metanolból” cimű előadásában. Mivel a

metanol az egyik potenciális kémiai hidro
géntároló anyag, fontos technikai kérdés, 
hogy a metanolbontásból származó H2-ben, 
amit az üzemanyagcellába vezetnek, a CO- 
koncentráció 50 ppm alatt legyen. Az elő
adó Cu/ZnO katalizátort vizsgált különbö
ző kisérleti technikákkal meghatározva az 
aktív réz állapotát. Különböző előállítási 
módszereket alkalmazva nanostrukturált 
Cu/Zr02 katalizátorokat is ígéretesnek 
talált.

Bob Farruato (Engelhard) előadásának 
jelentős hányadában az üzemanyagcellák
kal foglalkozott. Ezek előnye a gázturbi
nákkal és a belsőégésű motorokkal szem
ben, amelyek a szénhidrogének kémiai 
energiáját először mechanikai energiává 
alakítják, hogy bennük a kémiai energia 
közvetlenül elektromos árammá alakul. 
A ma legígéretesebb ún. PEM (Proton 
Exchange Membrán) cellában az aktív 
szén-hordozós Pt-elektródok között szilárd 
polimer található (szulfonált fluorozott 
szénhidrogén, Nafíon), amelyen keresztül 
jut el az anódon oxidálódott hidrogén, a 
proton a katódra és ott semlegesítődve víz
zé alakul az idevezetett oxigénnel, miköz
ben az elektródok között áram folyik.

Az előadó foglalkozott az üzemanyag, a 
hidrogén előállításával is, és beszámolt ró
la, hogy cége, az Engelhard kifejlesztett a 
vízgáz reakcióra (CO+H20) egy új, bázi- 
kus katalizátort, amely a ma használatos, az 
előbb már említett, már 200 °C-on jól mű
ködő Cu/Zn0/Al20 3 rendszernél azért 
jobb, mert mindazt tudja, viszont nem piro- 
foros.

Hermán Kuipers (Shell) második elő
adásában, ami egy lemondás miatti beugrás 
volt, arról számolt be, hogy a hidrogén 
nemcsak a jövő üzemanyaga, hanem jelen
leg is nagyon fontos reaktáns a nagy olajfi
nomítókban, ahol pl. a reformálás során 
keletkezett H2 a finomító belső piacán a 
különböző katalitikus eljárások, kéntelení- 
tés, olefinek és aromások telítése, hidro- 
krakkolás stb. nyersanyagául szolgál. 
Mindezt a legnagyobb hollandiai finomító, 
Pemis példáján mutatta be, amely azonban 
csak a második a Shell finomítók között, a 
legnagyobb Szingapúrban található. Köz
ben azt is megtudtuk, hogy a motorhajtó- 
anyagok között tovább nő a dízelolaj szere
pe.

Peter van Berge, a Dél-afrikai Sasol 
Technologies kutatója a Fischer-Tropsch- 
szintézisen alapuló SASOL GTL (Gas-To- 
Liquid) technológiát ismertette, melynek 
során a földgázból nyert szintézisgázból ál
lítanak elő dízelt. A 220 °C-on, aluminium- 
oxid-hordozós Co katalizátort alkalmazó, 
iszap-fázisú, 5 m átmérőjű, 20 m magas re
aktorban dolgozó technológiával 2005-ben
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Katarban és Nigériában indulnak üzemek, 
amelyekben hordóként 16 USD feletti 
nyersolaj árnál már gazdaságos a dízel-elő
állítás.

R.G. Leiiveid (AKZO-Nobel Catalysts) 
előadásának témája a hidrogénezési műve
letek fontossága volt. Napjaink olajfinomí
tóiban csaknem minden párlat átmegy egy 
vagy többszöri hidrogénezésen. A legfon
tosabb katalizátorok Co-molibdát, ill. Ni- 
molibdát alapúak. Míg előbbi a kisnyomá
sú, utóbbi a nagynyomású technológiákban 
aktívabb.

Masuro Ichikawa, a Hokkaido Egyetem, 
Sapporo professzora „A metánból történő 
hidrogén-előállítás és tárolás új technológiá
ja” címmel tartott nagy sikerű előadást. Az ő 
periodizálása szerint ha a XIX. század a 
szén, a XX. a kőolaj százada volt, akkor a
XXI. a földgáz százada lesz a metánból tör
ténő hidrogén-előállítás révén. Ha a metánt 
átalakítjuk, akkor legnagyobb valószínűség
gel alkotórészeire, szénre és hidrogénre 
bomlik, de jelentős az aromásokká, konkré
tan benzollá alakulás termodinamikai való
színűsége is. A ZSM-5 zeolit hordozóra fel
vitt Mo- vagy Re-katalizátorral értek el 
sikereket. Az előbbi esetben Mo-karbid az 
aktív fázis a karbén mechanizmussal történő 
benzol keletkezésben, és meghatározó a 
zeolit hordozó pómsmérete. (A reakció rész
leteivel kapcsolatban a Szegedi Tudomány- 
egyetemen Solymosi Frigyes kutatócsoport
jában is tettek alapvető megállapításokat.) 
Az is figyelemre méltó, hogy a katalizátor 
dezaktiválódását 1% szén-dioxidnak a me
tánhoz adagolásával sikerült megakadályoz
ni. Ha iparilag is gazdaságosan lehet a me
tánt aromásokká és hidrogénné alakítani, 
utána pedig a benzolt ciklohexánná, a nafta- 
lint dekalinná hidrogénezni, akkor kb. 
7%-nyi hidrogén tárolható ily módon, amit 
felhasználás előtt dehidrogénezéssel kell fel
szabadítani (szén-nanocsövekkel még nem 
sikerült 5%-os tárolást elérni). 500 km meg
tételéhez kb. 5 kg hidrogénre van szükség, 
ami 280 bar nyomáson 200 literes tartályban

fér el, míg ugyanez a mennyiség 70 liter 
dekalinnal megoldható.

Természetesen ez a technológia sem tel
jesen C02-mentes, mint ahogy gyakran 
reklámozzák, mivel a reaktánsok felmele
gítése a reakció hőmérsékletére valamilyen 
fosszilis energiahordozó elégetését igényli.

A program második felében a finom ke
mikáliák előállításában és a gyógyszeripar
ban hasznos, konkrétabb tematikájú hidro
génezési technológiákat, módszereket, 
katalizátorokat, reaktorokat ismertető elő
adások kerültek sorra.

Peter Berben (Engelhard) előadásának 
már a címe is sokat sejtetett: „Fatty Cataly- 
sis, Catalysis in the oleochemical industry”. 
Az előadó példákon mutatta be a zsírok és 
olajok hidrogénezésének módszereit. Külö
nösen érdekesek voltak a Ni-, vagy Pt- 
bázisú katalizátorok szelektivitásának be
folyásolására tett kísérletek eredményei. 
Bemutatta azokat a műszaki megoldásokat, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az étkezési 
célú termékeik kielégítsék a szigorú minő
ségi előírásokat.

Magnus Harröd (Svédország) előadása 
a szuperkritikus hőmérsékleten végrehajt
ható hidrogénezési lehetőségeket taglalta. 
Kifejtette, hogy van esély arra, hogy min
den hidrogénezési reakcióhoz lehessen ta
lálni a szuperkritikus körülményeket bizto
sító oldószert, és ezáltal a hidrogénezést 
egyfázisú rendszerben lefolytatni.

Mattew Neurock professzor (Virginiai 
Egyetem) előadást tartott a számításos ké
mia alkalmazásáról a heterogén katalitikus 
hidrogénezésekben. Az ismertetett szelek
tív hidrogénezési reakciók feltételezett me
chanizmusára épülő, optimalizált sebességi 
paramétereivel megszerkesztett reakciók 
lefolyását mozgó képekkel illusztrálta. Elő
adásából kitűnt, hogy a számításos kémia 
jelentős segítséget adhat a szelektív hidro
génezési reakciók kinetikájának számítá
sán túl az elemi kölcsönhatások megisme
résében is.

Pierre Gallezott professzornak (Lyon),

a hordozott fémkatalizátorok egyik leg
jobb ismerőjének az előadását kell még 
megemlítenünk. Ő a kemoszelektív hidro- 
génezésről értekezett a tőle megszokott 
alapossággal.

Talán a konferencia legérdekesebb elő
adását tartotta Jacob Moulijn professzor a 
Delfti Egyetemről. Különböző reaktorokat 
mutatott be, amelyekkel heterogén kataliti
kus körülmények között hidrogéneztek. 
Különösen érdekes volt a monolit típusú 
katalizátorral töltött reaktorokról szóló el
mélkedése. Ennek a következménye volt 
egy olyan reaktorban végzett hidrogénezés 
videón történő bemutatása, ahol egy tank
reaktor keverőlapátjaként alkalmaztak mo
nolit szerkezetű katalizátort. A lapát-katali
zátor apró csövecskéiben a fordulatszámtól 
függő sebességgel áramlott keresztül a re- 
akcióelegy, és képződött a termék.

A résztvevők saját munkáikat posztere
ken mutathatták be. E sorok szerzői 
„Hydrodechlorination of chlorinated com- 
pounds on different zeolites ” and „Syn- 
thesis of carbon nanotubes fór hydrogen 
storage” című posztereket állították ki.

A Roermond konferenciák hagyomá
nyainak megfelelően sor került a nagypá
lyás futballmeccsre is a házigazdák és a 
külföldiek (Rest of the World) között. 
A nemzetközi csapatban japán, kanadai, 
amerikai, belga, svéd, német, magyar játé
kosok mellett két, a Borsodchemet képvise
lő cseh játékos is részt vett, a magyar cég 
ostravai gyárából. Az angliai gyakoriságú 
esőkkel öntözött gyepszőnyeg a hazaiknak 
kedvezett, azonkívül fűtötte őket a bizonyí
tási vágy is. A hagyományoknak megfele
lően a fiatalabb átlagéletkorú hazaiak győz
tek 8:5-re a 4 x 15 perces, fordulatos, a 
játékosoknak kellemes fáradtságot és több
napos izomlázat (nagypálya) okozó, a né
zőknek pedig az izgalmakat sem nélkülöző 
mérkőzésen.

Hannus István -  Kiricsi Imre

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Molnár Árpád: Nem hagyományos úton készült Cu- és Pd-alapű katalizátorok 
Nemes Sándor -  Deák György -  Kéki Sándor -  Zsuga Miklós: Polimerizációs eljárások 
Bánfai Imre -  Kiss Lajos: Földgáz-megtakarítás és argontöbblet
Simándy Béla -  Sawinsky János: Növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval 
Papp Sándor: Biogeokémiai folyamatok, a karboniumciklus
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Syqe&cileti élet

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 7. szám, 2002. július) 
Moldvai István: Polonovski-reakció az 

ebumánvázas vegyületek körében (Össze
foglaló közlemény)

Rausch Henrik- Braun Tibor: C60 neut
ronbesugárzása során atommag-visszalökő- 
déssel képződött endohedrális radio- 
fullerének szublimációs tulajdonságainak 
vizsgálata

Faigl Ferenc -  Fogassy Katalin -  
Thurner Angelika -  Töke László -  Szántó 
Zoltán -  Lopata Antal: Az l-(metoxi-fe- 
nil)pirrolok és az 1-(fluor-fenil)pirrolok 
regioszelektív lítiálása

Faigl Ferenc -  Fogassy Katalin -  Szűcs 
Erzsébet -  Kovács Krisztina -  Tőke László 
-  Keserű György Miklós -  Harmat Veroni
ka -  Böcskei Zsolt: Az 0-[(trifluor-metil)fe- 
niljpirrolok regioszelektív metallálási reak
ciói

Dajka katalin: Akrilátok impulzusradio- 
lízise ciklohexános oldatban

Miklovicz Tünde -  Mikecz Pál -  Hor
váth Géza -  Trón Lajos -  Márián Teréz: 
n C-kolin előállítása szilárdfázisú extrak- 
ciós technika alkalmazásával

Gáncs Lajos -  Buják Renáta -  Reich- 
stetter László -  Németh Zoltán: Kromát- 
ionok szorpciós viselkedésének vizsgálata 
gamma-alumínium-oxidon direkt, in situ 
radioizotopos nyomj elzéses módszerrel

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 8. szám, 2002. augusztus) 
Burján Zsuzsanna- Nagy Béláné -  

Gálné Sólymos Kamilla -  Szabó Csaba -  
Bódizs Dénes -  Molnár Zsuzsa: Radon po
tenciális forrásásványainak kutatása geoké
miai és műszeres analitikai módszerekkel 

Halmos Pál -  Borszéki János -  Halmos 
Erzsébet: Acél- és öntöttvasminták ICP- 
spektrometriás elemzése. Oldási eljárás ni- 
óbium és cirkónium meghatározásához 

Demény Orsolya -  Méray László -  
Révay Zsolt: Kis beütésszámú gamma- 
spektrumok kiértékelése a teljes valószínű
ségi módszer segítségével

Bóbics Lilla -  Sziráki Laura: A hidra
tált iridium-oxid elektrokróm átalakulásá
nak elektrokémiai vizsgálata

Papp Lajos -  Szánthó Zsuzsa: Mobili
zálható kalciumtartalmú agyagásvánnyal 
történő pakolás és a kalcium mozgékonysá
gának színkép-analitikai módszerrel való 
vizsgálata

Fehér Balázs -  Heltai György -  Józsa 
Tibor: CCD-detektor és adatfeldolgozó

rendszer fejlesztése a nitrogén stabilis izo
tópjainak optikai emissziós spektrometriás 
meghatározásához

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 7. szám, 2002. július) 
Lehoczki László: Műanyag üreges tes

tek piaci helyzete az ezredfordulón
Spiga, Celestino: Az olasz Automa cég 

fúvóformázó gépei
Hozzuk a formát: PÉT flakonok és 

nyújtvafüvó gépek gyártása a Poliol Bt.-nél 
Lovas Gábor: Bemutatkozik a Pannon- 

Effekt Műanyagipari Kft.
Laczkó Mihály: Közel 20 éves tapaszta

lat a műanyag üreges testek gyártásában a 
Polycorp Kft.-nél

Flakonok és kannák a Polipack Kft.-től 
Mohácsi Gábor: Műanyag termékek 

falvastagság, illetve bevonat mérése ultra
hanggal

Holló László: A Tisza-Form Kft. az au
tóiparral vált sebességet

Kovács József Gábor -  Lehoczki László 
-  Macskási Levente: Az Europlast 2002 
nemzetközi műanyag, gumi és kompozit 
kiállítás tapasztalatai

Vozniakovsky, A. P: Mikroheterogén 
polimer rendszerekben lejátszódó fázisközi 
kölcsönhatások vizsgálata inverz gázkro
matográfiával

Mól Szakmai Tudományos Közle
mények

(2002. 1. szám)
Háncsok Jenő: Fennállásának 50. év

fordulóját ünnepelte a Veszprémi Egyetem 
Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék 

Rácz László: Az emisszió trading az 
EU-ban és az olajipar

Rácz László: Új hangsúlyok az EU-ké- 
szülő közlekedéspolitikájában -  olajipari 
kihatások

Wilde György: A második Auto-Oil 
Program

Kertay Nándor: A konstrukcióspecifi
kus autógyári motorolaj-jóváhagyások fel
értékelődése Európában

Holló András: Korszerű belsőégésű 
motorok és üzemanyagaik

Lengyel Attila -  Kováé Miroslav -  
Vincze György: Dunai Finomító Késlelte
tett kokszoló üzem kimérésének értékelése 

Almási Miklós -  Rácz László: A meg
újuló energiaforrások Magyarországon 

Varga Zoltán -  Háncsok Jenő -  Krutek

Tímea: Kis heteroatom-tartalmú dízelgáz
olajok előállítása I. Kénmentesítés

Kis Gábor -  Bartha László -  Baladincz 
Jenő -  Balogh András: Motorolajok elő
szelektáló módszereinek továbbfejlesztése 

Wilde György: Zsírsavmetilészterek 
energetikai alkalmazása

Krámer Márta: A kereslet előrejelzésé
nek módszerei

Keresztényi István: A kőolaj-feldolgo
zás szennyvizeinek kezelése membrán- 
bioreaktorban

Szigel Ferenc: Préslevegő-ellátás 
Jóvér Béla: Geminox -  új technológia 

MSA-ból gyártható petrolkémiai alap
anyagok előállítására

Szigel Ferenc: Hőcserélő felületek 
szennyeződése

Galánfi Csaba: A public relations tevé
kenység értékelése

Rácz László: Egy nagyvállalat tündök
lése és bukása

Wilde György: Arcunk és harcunk 
Rácz László: Rabó Gyula előadása

Olaj Szappan Kozmetika

(51. évfolyam, 3. szám, 2002. május-júni
us)

M. Csizmadia Béla -  Oldal István: 
Szemcsés halmazok silóból való ürítésének 
mechanikai problémái

Erem Akcicek, Semih Ötles: Gyógyha
tású élelmiszerek: a termékek köre és sza
bályozása. 2. rész

Héthelyi B. Éva -  Korányi Kornél -  
Bernáth Jenő -  Szabó Krisztina -  Földesi 
Dezső -  Domokos János -  Pálinkás János 
-  Galambos Bertalan: Mentafajok 
fitokémiai vizsgálata, az illóolaj-tartalom 
és kémiai karakter változása a faj és a ter
mesztési körülmények függvényében 
(finn-magyar együttműködésben)

Hatvani Attila: Előzetes közlemény a 
tárolt ipari napraforgó kártevőiről

Domokos János -  Kiss Béla: Néhány 
szempont a szőlőfeldolgozás melléktermé
keinek hasznosításához

Szentmihályi Klára -  Sz. Varga Ilona -  
Then Mária: Összefoglaló ismeretek az il
lóolajokról, különös tekintettel a toxicitás- 
ra, valamint az antioxidáns és ásványielem- 
tartalomra (1. rész)

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 
szemle

S.E.

Plast-lnform

A műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hu.i a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S. E.
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6.  Nemzetközi  vegyipar i  szakkiál l í t ás
2003. április 23-26. között a Budapesti Vásárközpontban

A k i á l l í t á s  t é m a k ö r e i :
« V e g y i p a r
*'  M ű a n y a g i p a r  -  HUNGAROPLAST 
•  G u m i i p a r  -  HUNGARORUBBER 

K o r r ó z i ó v é d e l e m  -  HUNGAROKORR 
K ö r n y e z e t v é d e l e m  és  b i z t o n s á g t e c h n i k a  
B i o t e c h n o l ó g i a  
M i n ő s é g b i z t o s í t á s
E n g i n e e r i n g ,  K+F,  i r o d a l o m ,  i n f o r m á c i ó ,  o k t a t á s

T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k :  H U N G E X P O  R t .
1 4 4 1  B u d a p e s t  Pf.  4 4 .
T e le fo n :  2 6 3 - 6 2 4 7 ,  2 6 3 - 6 0 6 3  
T e l e f a x :  2 6 3 - 6 0 9 2  
w w w.chem expo.hu  
chemexpo@hungexpo.hu

CHEMEXPO -  a
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Sjem íe.. .Szemle.. .Szemle
A petrolkémiai piac várhatóan 

2006-ra normalizálódik

Az amerikai CMAI tanácsadó cég 2002. 
március 20-21-én a texasi Houstonban tar
totta ez évi petrolkémiai konferenciáját. 
A konferencián főleg az etilén és propilén, 
illetve polimereik várható jövőjéről szóló 
előadások hangzottak el, de kitértek a kele
ti, elsősorban kínai piacok várható jövőjére 
is. A konferencia egyik fontos megállapítá
sa az volt, hogy a globális petrolkémiai pi
ac normalizálódása 2006 előtt nem várható 
(a megállapítás az amerikai tőzsdebotrány 
kitörése előtt fogalmazódott meg). A kon
ferencián elhangzott előadások lényegét az 
alábbiakban foglaljuk össze.

Etilén, polietilének
2001 -ben a világ etilénfelhasználásának 

59%-át különböző polietilének (HDPE 
[nagy sűrűségű polietilén], LDPE [kis sűrű
ségű polietilén], LLDPE [lineáris kis sűrű
ségű polietilén]) gyártására, 13%-át PVC 
előállítására és 28%-át egyéb célokra (alfa- 
olefinek, etil-benzol, etilén-oxid stb.) hasz
náltak fel. A CMAI szakemberei szerint az 
etiléngyártás éves növekedési üteme várha
tóan 4,5-5% lesz, szemben a kőolaj-feldol
gozás évi 2%-os fejlődésével. Várható,

hogy a fokozódó igények kielégítésére 
2002 és 2010 között főleg a Közel-Keleten 
(Middle East) 14-15 új pirolízis üzemet 
fognak építeni, amelyek összesített kapaci
tását 7,5-10 Mt/évre becsülik. Az új üze
mek nyersanyagai helyi földgázokból ki
vont etán és kondenzátumok lesznek.

Az etilén és különböző polietilének je
lentős hányadát már ma is közel-keleti üze
mekben gyártják, és ebből az olcsó munka
erővel rendelkező ázsiai országokban 
készítenek különböző polietilén terméke
ket (filmeket, fóliákat, zsákokat stb.), ame
lyeket elsősorban Eszak-Amerikába, Nyu- 
gat-Európába és Kínába exportálnak.

Propilén, polipropilén 
2001-ben a világon 125 millió t polimert 
használtak fel, ennek 22%-a (kb. 27 millió 
t) polipropilén (PP) volt. A polipropilén 
azért az egyik legkedveltebb műanyag, 
mert műszaki tulajdonságai kiválóak, ezt a 
polimert lehet a legsokoldalúbban felhasz
nálni, és ára is a legkedvezőbb, ezenkívül 
igen jól lehet vele más műanyagokat, mint 
pl. nagy sűrűségű polietilént (HDPE), poli- 
etilén-tercftalátot (PÉT), polisztirolt (PS) 
és ABS-t (akrilnitril-butadién-sztirol 
kopolimer) helyettesíteni. A CMAI szak
emberei évi 6%-os növekedési rátát jósol

nak. Várható, hogy 1996 és 2006 között vi
lágszerte összesen 25,4 millió t/év kapaci
tású új polipropilén-üzem épül.

Kína fejlődésének hatása 
a közeljövő poliolefin-piacaira

A konferencia részletesen foglalkozott Kí
nának a globális poliolefin-piacra gyako
rolt szerepével. A kérdést az teszi jelentős
sé, hogy Kínában lakik a Föld lakosságának 
közel 22%-a, ugyanakkor jelenleg az egy 
főre eső poliolefin-felhasználás csak töre
déke a fejlett ipari országokénak. Számok
ban kifejezve: Kínában az egy főre eső po
lietilén-felhasználás jelenleg 5 kg évente, 
ugyanez Észak-Amerikában 37 kg, Nyu- 
gat-Európában 32 kg. Hasonló a helyzet az 
egy főre vetített polipropilén-felhasználás 
területén is: Kínában ez ma 4,5 kg évente, 
ezzel szemben Észak-Amerikában és 
Nyugat-Európában 17-17 kg. A számokból 
nyilvánvaló, hogy a piaci potenciál igen je
lentős. Várható, hogy Kínában 2006-ban az 
éves polietilén-igény kb. 10 millió, a poli
propilén igény kb. 7 millió tonna lesz, ami
nek kb. felét importálni fogják. (Forrás: 
Hydrocarbon Processing, May 2002, pp. 
23-29) S. P.

A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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Ara: 440 Ft

M ó d s z e r e k :

A BYK cég több, mint 10 éve 
jelen van a magyar egészségügyben, 
modern immunkémiai reagensek és 
műszerek széles választékával.

I m m u n k é m i a i  a u t o m a t á k :
• radioimmunassay 

• chemiluminescens immunassay 
• enzim immunassay

F o r g a l m a z o t t  p a r a m é t e r e k :

• RIA-mat 280
• LIA-mat 300
• LIA III.

(Liaison, Advantage)

Pajzsmirigy Tumor-
markerek

Hormonok

TSH TPA-M LH
TSH neonatal CA 19-9 FSH
T 3 CA 125 II. Prolactin
T 4 CA 15-3 hCG
fT 3 CA 72-4 AFP
ft  4 CEA Progesteron
Thybia N5E Testosteron
Thyroglob. PSA Estradiol
Anti-TG fPSA ACTH
Anti-TPO S-100 HGH

IGF-1

Anyagcsere Csont és Infekció
ásv. anyagcs.

C-peptid Calcitonin PCT
Ferritin Intact PTH
Cortisol Osteocalcin
Myoglobin 25-Hidr-Vit.D
HVA/VMA 1,25-Hidr-V.D
B-2-Microgl. PTHrP

Hypertensió Anémia Autoantitestek
Reumafaktorok

Activ Renin EPO Anti-Cardiolipin
Aldosteron Ferritin (IgG/IgM/lgA)

Anti-n-DNA 
Rheumat. fakt.

(IgG/IgM/lgA)
MÁK
TAK
TPO
ENAs
Lp(a)
f-PA
PAI-1
D-Dimer

• S-100 protein a központi idegrendszer károsodásának első, 
megbízható markere szérumban

• A PROCALCITONIN (PCT) gyulladási faktor, gyors, gazdaságos vizsgálata
• A PCT és S-100 alapvetően fontos a sürgősségi betegellátásban.
• Kereskedelmi kérdésekben (beszerzés, rendelés) a BYK saját importőr cége a 
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Nem hagyományos úton készült Cu- és Pd-alapú katalizátorok

A heterogén katalizátorok mind a preparatív szerves kémi
ában, mind az ipari alkalmazásban döntő jelentőséggel bír
nak. Nem véletlen tehát, hogy e területen egy napjainkban 
-  elsősorban a zöld kémiai törekvések következtében -  
megfigyelhető tendencia az új típusú, egyre hatékonyabb 
és szelektívebb katalizátorok fejlesztésére irányuló törek
vés. Ehhez kapcsolódik új, nem hagyományos úton készü
lő katalizátorok alkalmazásának tanulmányozása is. A je 
len közleményben gyorshűtéssel előállított amorf Cu- és 
Pd-ötvözetekre, valam int mechanokémiai szintézissel 
nyerhető Cu- és Pd-katalizátorokra vonatkozóan adunk 
összefoglalást, elsősorban a tématerület kutatása során el
ért saját eredményeink bemutatásával.

Amorf Cu és Pd ötvözetszalagok, 
mint katalizátor-prekurzorok

Az amorf fémötvözetek érdekes, sokszor kiemelkedő tu
lajdonságokat mutatnak katalizátorként történő felhaszná
lásuk során [1,2]. Katalitikus alkalmazásukat az 1960-ban 
Duwez által kidolgozott gyorshűtéses módszer tette lehető
vé [3], ennek segítségével ugyanis egyszerű, gyors eljárás
sal megfelelő mennyiségben, szalag formájában hozzáfér
hetővé váltak. Ezek az anyagok általában katalizátor 
prekurzorként alkalmazhatók, vagyis többnyire előzetes 
aktiválást igényelnek, gyakran pedig a katalitikus reakció 
során alakul ki a katalitikusán aktív állapot. Különösen 
nagy aktivitású és stabilitású katalizátorok nyerhetők ak
kor, ha a katalitikusán aktív komponens mellett alkalma
zott második fém könnyen oxidálható (pl. Zr, Mg). Ekkor 
akár a katalitikus reakciót megelőzően végzett, akár a re
akció folyamán végbemenő oxidáció eredményeként kép
ződő oxidban jól diszpergálódott, nagy fajlagos felületű 
oxidhordozós fémkatalizátorok alakulnak ki.

A tématerület legfontosabb eredményeit Baiker kutató- 
csoportjában érték el, akik a C u-Zr ötvözeteket alkének és 
diének [4,5], valamint a CO és C 0 2 hidrogénezésében [6], 
míg a Pd-Zr-ot a CO oxidációjában [7], a metán égetésé
ben [8], és ugyancsak a CO és COz hidrogénezésében ta
nulmányozták J 6,9]. Mások a Pd-Zr-ot benzol hidrogéne
zésében alkalmazták [10].

* C o r v in -ö s z tö n d í ja s ,  S z e g e d i  T u d o m á n y e g y e te m ,  S z e rv e s  K é m ia i  T a n s z é k ,
S z e g e d

Alkoholok átalakulásai Cu-Zr jelenlétében

Fontos megfigyeléseket tettünk saját vizsgálataink során is 
a C u-Zr alkoholok különböző átalakulásaiban mutatott vi
selkedésével kapcsolatban [11-14]. Megállapítottuk, hogy 
alkoholok dehidrogénezése [11, 12], illetve az allil-alkohol 
propanallá történő izomerizációja és propán-1-ölhöz veze
tő hidrogénezése [13] során a reakciókörülmények között 
(280-300 °C reakcióhőmérsékleten) az am orf ötvözetek 
kristályos, stabil és hatékony katalizátorrá alakulnak. A fo
lyamat lényege a jelenlévő hidrogén, valamint nyomnyi 
oxigén által kiváltott Cu-szegregáció, amely az eredetileg 
csaknem sima, igen kis, csupán geometriai felületű amorf 
szalag jellegzetes mintázatú, nagy fajlagos rézfelülettel 
rendelkező, Z r0 2-hordozós katalizátorrá történő átalakulá
sát eredményezi. Ugyanakkor a metanol metil-formiáttá 
történő átalakulásában az ötvözet többszöri, kontrollált kö
rülmények közötti oxidációja majd a reakcióban történő 
alkalmazása volt szükséges a megfelelő tulajdonságú, ha
tékony katalitikus állapot kialakításához [14]. Az aktiválás 
kiválható elektrokémiai [15,16], illetve nagy (GPa) nyo
máson, hidrogénnel végzett előkezeléssel [17], valamint 
úgy is, hogy a Zr-ot a Cu mellől HF-oldattal kioldjuk [11], 
amikor is Raney-típusú fémkatalizátort nyerünk.

Pd-ötvözetek alkalmazása szelektív hidrogénezési 
reakciókban

Részletesen tanulmányoztuk Pd-Zr és Pd-C u-Z r ötvözet
katalizátorok szelektív hidrogénezési reakciókban muta
tott tulajdonságait is. Ismert, hogy a Pd aktív katalizátor 
szén-szén többszörös kötést tartalmazó vegyületek 
(diének és acetilének) szelektív hidrogénezésében [18]. 
Az e területen kapott eredmények közül [19,20] itt az izo
mer pentinek hidrogénezésével kapcsolatban tett megfi
gyeléseinket foglaljuk össze [20].

A Pd-Zr és Pd-C u-Zr szalagokat rövid, hidrogén-fluo- 
riddal végzett kezeléssel aktiváltuk, amelynek hatására, a 
Z r/Z r02 részleges kioldódása eredményeként a röntgen- 
diffraktogramon az amorf ötvözetre jellemző széles csúcs 
mellett Pd jelenik meg, és ezzel összhangban a röntgen 
fotoelektron-spektroszkópiai (XPS) mérések eredményei 
szerint a Pd felületi koncentrációja megnövekszik. Külö
nösen érdekes az a korábban is megfigyelt jelenség, hogy
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a gyorshűtött ötvözetszalagok belső (a hűtőhengerrel érint
kező) és külső (úgynevezett szabadon hülő) felülete eltérő
en viselkedik [21]. A belső felület ugyanis érdesebb, gyor
sabban reagál, és ennek megfelelően ezen az oldalon 
jelentősebb Pd feldúsulás következik be. Megfigyelhető 
továbbá az is, hogy az eredeti minta felületén alig van ak
tív fémkomponens.

A katalitikus vizsgálatok eredményeiből megállapítha
tó, hogy a Pd-Zr-katalizátor mindkét vegyület esetén na
gyobb katalitikus aktivitást mutat, ugyanakkor a pent-2-in 
ezen a katalizátoron lényegesen -  mintegy egy nagyság
renddel -  nagyobb reaktivitású, mint a pent-l-in (/. ábra). 
Ezzel éles ellentétben Pd-Cu-Zr-on a két molekula reakti
vitásában alig van különbség. A Pd-C u-Zr csökkent kata
litikus aktivitása valószínűleg annak következménye, hogy 
a réz, mint inaktív fém hígítja a Pd aktív helyek felületi 
koncentrációját, ami ötvözetek alkalmazásakor gyakori je 
lenség. Eimek további következménye az izomerizáló ak
tivitás csökkenése, ami esetünkben is megfigyelhető: a 
Pd-Zr jelenlétében végzett reakcióknál mindhárom izomer 
pentén képződik, míg a Pd-Cu-Zr-on lejátszódó hidrogé- 
nezés során pent-1-inbői csak pent-l-én, pent-2-inből pe
dig csak cfvz-pent-1 -én keletkezik.

t / min

1. ábra. Izomer pentinek reaktivitása Pd-Zr és 
Pd-Cu-Zr katalizátorokon

Reakciókörülmények: 10 torr pent-1 -in vagy pent-2-in, 20 torr 
hidrogén, 40 °C. A feltüntetett adatok kezdeti 

sebességek, %/min dimenzióban kifejezve

A terminális és intemális acetilének hidrogénezése so
rán általában azt tapasztaljuk, hogy a kisebb sztérikus gát
lás következtében az előbbiek (vagyis az egyszeresen 
szubsztituált acetilén kötést tartalmazó molekulák) köny- 
nyebben, nagyobb sebességgel reagálnak. Ennek fényében 
meglepő a pent-2-in Pd-Zr-on megfigyelt nagyobb reakti
vitása, amihez hasonlót azonban hordozós Pd-katalizá- 
torokon is észleltek [22]. Esetünkben ezt azzal magyaráz
hatjuk, hogy a terminális acetilének igen erős adszorpciós 
tulajdonságokkal rendelkeznek (ami még a fém korrózió
ját és kioldódását is előidézheti). A képződő pentilidin és 
pentilidén felületi adszorptívumok pedig blokkolhatják az 
aktív helyeket, azaz a reaktivitásokban megfigyelt különb
ség a pent-l-in önmérgeződésének tulajdonítható.

Vizsgáltuk a hidrogénezés szelektivitásának (vagyis a 
megfelelő alkének képződésének) a hőmérséklettől, a hid
rogén parciális nyomásától és a konverziótól való függését. 
A pent-l-in esetén hasonló magas szelektivitások kaptunk

mkl

mindkét katalizátoron. Pd-Cu-Zr-on a hidrogéneződés a 
reakció kezdetén teljesen szelektív (pentán nem képződik), 
ezzel szemben Pd-Zr-on mindhárom pentén és pentán is 
keletkezik. Pd-Zr-on a pent-l-in hidrogénezésében a sze
lektivitások még 100%-os konverzióhoz közel is magasak, 
és ámbár a pent-2-in átalakulása kevésbé szelektív, itt is vi
szonylag magas értékeket mértünk még 90%-os konverzió
nál is.

A pent-l-innél tapasztalt magas szelektivitás oka a ter
minális acetilének fentebb már tárgyalt erős komplexkép
ző tulajdonságában keresendő. Ennek eredményeként 
ugyanis a pent-l-in képes leszorítani a felületről a képző
dő pent-1-ént, vagyis ezáltal gátlódik a termék alkánná tör
ténő továbbhidrogéneződése. A pent-2-in gyengébb ad
szorpciója nagyobb reaktivitást eredményez, ennek 
következtében azonban csökken a szelektivitás: ez a mole
kula kevésbé képes leszorítani a termék álként az aktív he
lyekről, és így a továbbhidrogéneződés, vagyis az alkán- 
képződés jelentősebbé válik.

Vizsgálatainkat kiterjesztettük a két pentinmolekula 
kompetitiv hidrogénezésének tanulmányozására is. A ka
pott eredmények szerint a pentinek elegyének reakciójá
ban mindkét katalizátor aktivitása jelentősen kisebb, mint 
azt az egyedi reakciókban megfigyeltük, és mindkét eset
ben a pent-l-in  mutat nagyobb reaktivitást (2. ábra, a 
Pd-Zr-ra vonatkozó adatokkal). Ez utóbbi megfigyelés kü
lönösen azért meglepő, mert a tiszta izomerek reakciója so
rán Pd-Zr-on a pent-2-in a jóval reaktívabb molekula. 
E jelenségeket hasonló, kom petitiv hidrogénezésekben 
nyert irodalmi adatokkal összevetve úgy értelmezhetjük, 
hogy esetünkben a két pentin azonos aktív helyért történő 
versenye (kompetíció) eredményezi a reaktivitások csök
kenését.

2. ábra. Izomer pentinek konverziójának változása kompetitiv 
hidrogénezés során a reakcióidő függvényében, 

Pd-Zr-katalizátoron
Reakciókörülmények: 40 °C, 5 torr pent-l-in + 5 torr pent-2-in, 
20 torr hidrogén. •  pent-l-in/keverékben; a pent-2-in/keverék- 

ben; o pent-l-in; A pent-2-in

Mechanokémiai szintézissel nyerhető'
Cu- és Pd-katalizátorok

A mechanikai ötvözés, amikor is az ötvözendő, por alakú 
komponenseket vagy intermetallikus vegyületeket golyós
malomban, nagy energiával, megfelelő ideig őröljük, al
kalmas eljárás am orf fémötvözetporok készítésére.
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(1)

A módszer nagy előnye, hogy segítségével olyan összeté
telű ötvözetek is előállíthatok, amelyek gyorshűtéssel vagy 
egyéb módon nem készíthetők el. Fémek és oxidok, illetve 
több oxid együttes őrlésével is nyerhetők előnyös tulajdon
ságú, például nanokristályos anyagok is. Különlegesen ér
dekes lehetőség a mechanikai őrléssel kiváltott önfenntar
tó reakció, amikor is kémiai reakció eredményeként jön 
létre nagy diszperzitású oxidhordozós fémkatalizátor (ld. 
alább). Ezeket az eljárásokat összefoglalóan mechano- 
kémiai szintézisnek nevezik. Bár katalitikus célú alkalma
zásokra vonatkozóan viszonylag kevés adat ismert, feltét
lenül meg kell említeni azt az etilén polimerizációjára 
használt ipari katalizátort, amelynek előállítása során, a 
katalizátorkészítés első fázisában TiCl4 és MgCl2 golyós
malomban történő őrlését végzik. Ennek eredményeként 
olyan hordozóhoz jutnak, amely magas aktivitású Ziegler- 
Natta-katalizátor szintézisét teszi lehetővé [23].

Az alábbiakban összefoglalt eredmények a korábban 
gyorshűtéssel nyert és fentiekben tárgyalt Cu- és Pd-alapú 
amorf fémötvözet szalagokkal végzett vizsgálataink foly
tatásaként születtek. Bemutatjuk egyrészt Cu-tartalmú öt
vözetporok alkoholok dehidrogénezésében tapasztalt tulaj
donságait [24], illetve ismertetjük MgO-hordozós Cu- és 
Pd-katalizátorok oxigéntartalmú vegyületek átalakulásai
ban történő alkalmazási lehetőségeit [25-28].

Alkoholok dehidrogénezése

Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk mechanikai ötvö
zéssel készült am orf Cu-M  (M= Ti, Zr, Hí) ötvözetporok 
propán-2-ol dehidrogénezésében mutatott tulajdonságai
nak megismerésére [24]. Azt találtuk, hogy a C u-Z r és 
C u-H f porok hasonlóan viselkednek a megfelelő, gyors
hűtéssel előállított C u-Z r szalaghoz: a reakciókörülmé
nyek között folyamatos aktiválódás megy végbe, és nagy 
felületű, kristályos, aktív és szelektív katalizátor jön létre. 
Ugyanakkor meglepő módon a Cu-Ti ötvözetre e megálla
pítások nem vonatkoznak, ez ugyanis a fentiekhez hasonló 
módon nem alakítható aktív katalizátorrá. Átfogó műsze
res vizsgálatok (röntgendiffrakció, XRD; differenciális 
pásztázó kalorimetria, DSC; XPS) eredményeként megál
lapítottuk, hogy ennek oka az, hogy az amorf Cu-Ti ötvö
zetpor esetén nem megy végbe a Cu felületre történő szeg
regációja [29]. Ehelyett inért atmoszférában stabilis CuTi2 
és y-CuTi intermetallikus vegyületek jönnek létre, míg hid
rogén jelenlétben oxidált Cu felületi képződmények és 
TiH2 alakulnak ki, és ezek egyike sem mutat katalitikus ak
tivitást a kérdéses reakcióban.

Az izobutil-metil-keton egylépéses szintézise

Irodalmi m egfigyelések szerint kétkomponensű, 
hidrogénező-dehidrogénező aktivitással rendelkező fémet 
és savas, vagy bázikus komponenst tartalmazó bifunkciós 
katalizátorok alkalmasak az izobutil-metil-keton (MIBK) 
acetonból, hidrogén jelenlétében, egy lépésben történő 
szintézisére. Ennek során a savas, vagy bázikus kompo
nens katalizálja az aceton aldol dimerizációja révén diace- 
ton-alkohol (DAA) képződését [3. ábra, (1)], amely az 
alkalmazott reakciókörülmények között spontán dehidra- 
tálódva mezitil-oxidot (MO) ad (2). A folyamat záró lépé

s e  CH3
2 'C =0 ,  H3C—<b -C H 2-C -C H 3

H3c' Óh ö
DAA

CH3 H3C
H3C -6 -C H 2-C -H  VC=CH-C—CH3

ÓH ö  -H2°  H3U ü
DAA MO

H3C H3C (3)
C=CH—C—CH3 n2 ► 'ch—CH2—C—CH3

^ c '  8  h3c'  8
MO MIBK

3. ábra. A izobutil-metil-keton acetonból kiinduló 
szintézisének részlépései

sében a szén-szén kettős kötés fémkatalizált hidrogénezé- 
se (3) vezet a végtermékhez.

A hidrogénező fémek közül Pd alkalmazásával érték el 
a legjobb eredményeket [30-34], amennyiben MgO-dal 
[30], nióbiumsavval [31,32] vagy hidrotalcitokkal [33,34], 
mint bázikus vagy savas katalizátorkomponensekkel kom
binálták. Saját korábbi vizsgálatainkban hagyományos 
módon, impregnálással és együttlecsapással készült MgO- 
hordozós Cu-katalizátorok alkalmazásával az irodalomban 
közölt adatoknál jobb eredményeket (magasabb hozam, 
tartós aktivitás) kaptunk [35].

A MIBK szintézisében a mechanokémiai eljárással ké
szült Cu-MgO-, illetve Pd-MgO-katalizátorokkal végez
tünk részletes vizsgálatokat, nevezetesen a kétkomponen
sű C u-M g és Pd-M g ötvözeteket, illetve a Cu, CuO, 
Cu20 , valamint Mg, MgO összes kombinációjával nyerhe
tő Cu-M gO katalizátorrendszereket, és egy Pd-M gO - 
katalizátort tanulmányoztunk. A nyert anyagokat műszeres 
módszerekkel (XRD, DSC, XPS) és hőmérséklet progra
mozott redukcióval (TPR) jellemeztük, illetve az eredmé
nyek értelmezéséhez a katalizátorok fajlagos felületére és 
bázicitására vonatkozó adatokat is nyertünk. Konkrétan itt 
a mechanikai ötvözéssel készült Cu15Mgg5 ötvözetre [26], 
a mechanikai kezeléssel kiváltott önfenntartó reakcióval 
előállított (Cu20)M g, (CuO)Mg [27] és (PdO)13M gg7 [28] 
mintákra, valamint a két oxid mechanikai kezelésével 
nyert (Cu20 ) 7(M g0 )93 keverékoxid-katalizátorra [27] vo
natkozó eredményeket tárgyaljuk.

E minták közül a (Cu20)M g és (CuO)Mg katalizátor 
(sztöchiometrikus mennyiségben vett komponensekkel) és 
a (PdO)13Mgg7 minta (nem sztöchiometrikus komponen
sekkel) oly módon készült, hogy a megfelelő oxid és fém 
keverékét golyósmalomban őröltük, amikor is önfenntartó 
reakció során oxigén átviteli reakció eredményeként a fém 
oxidálódik és egy új fém -fém oxid pár jön  létre. 
Az exoterm oxido-redukciós folyamat jó l követhető a 
rendszer hőm érsékletének mérésével. A CuO és Mg 
mechanokémiai kezelése során például a reakció az adott 
készülékben 2 195 s őrlés után indul (tjg), amit meredek, 55 
°C-os hőmérsékletemelkedés (AT) jelez (4. ábra).

XRD mérések szerint a mechanokémiai szintézis ered
ményeként képződő Cu-tartalmú mintákban [(Cu20)M g, 
(CuO)Mg] nanoméretű kristályos Cu és MgO jelenik meg. 
A (PdO)13M gg7 minta előállítása során egyrészt MgO kép
ződött, ill. a redukció révén nyert Pd és a reagálatlan Mg
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4. ábra. Az őrlőedény hőmérsékletének változása 
az őrlési idő függvényében a (CuO)Mg minta 

előállítása során

kölcsönhatása eredményeként PdMg6 intermetallikus ve- 
gyületet azonosítottunk. Hasonló módon intermetallikus 
vegyidet képződését tapasztaltuk a Cu15M gg5 mintánál, 
míg a (Cu20 ) 7(M g0 )93 keverékoxid esetén kis intenzitású, 
széles, a kiindulási oxidok jelenlétére utaló csúcsok figyel
hetők meg.

Három mintával [(CujOjMg, (CuO)Mg és (Cu,0)7(MgO)93] 
további részletes vizsgálatokat végeztünk. TPR segítségé
vel, valamint a röntgendiffraktogramok alapján Rietveld- 
analízis segítségével meghatároztuk a Cu (illetve Pd), vala
mint a MgO részecskeméretét, továbbá mértük a réz 
fajlagos felületét is. A TPR adatok szerint (7. táblázat) a 
(Cu20)M g és (CuO)Mg mintákban található réznek csak 
viszonylag kis mennyisége redukálható, és az oxidáció is 
csak kis mértékben növeli a hozzáférhető réz mennyiségét. 
Ezzel ellentétes a helyzet a (Cu20 )7(MgO)93 esetén, hiszen 
itt a minta réztartalmának jelentős része (74%) redukálható. 
Jelentős eltérések vannak a N^O-dal a Cu° fajlagos felület
re nyert adatokban (7. táblázat): a (Cu20)M g nagyon kis 
rézfelülettel rendelkezik, míg a (CuO)Mg és a keverékoxid 
felülete jelentősen nagyobb, vagyis a hozzáférhető, felületi 
Cu° atomok száma magasabb. Látható az is, hogy a Cu faj
lagos felületértékek a reakció során általában csökkennek.

A TPR-vizsgálatok szerint a (CuO)Mg egyetlen, éles, 
260 °C-os csúcsmaximummal rendelkező redukciós csú
csot ad, ami irodalmi adatok alapján [36,37] tömbi, kris-

7. táblázat
K é m ia i  m ó d s z e r e k k e l  v é g z e t t  j e l l e m z é s e k  e r e d m é n y e i

Megnevezés
Cu összetétel, %a

Cu°, m2 
g~‘q "D 

SOUOI ös
sz

es
C

uc
fel

üle
ti

Cu
0d

Cui5Mgg5
Reakció után (aceton, 280 °C, 6 h)

4,70
1,83

(Cu20)Mg
Reakció után (aceton, 280 °C, 6 h)

9 15 0,3 1,30
1,45

(CuO)Mg
Reakció után (aceton, 280 °C, 6 h)

19 34 2,5 10,55
1,45

(Cu20 )7(Mg0)93
Reakció után (aceton, 280 °C, 24 h)

74 90 14 13,8
7,90

a A nominális értékekhez viszonyított relatív adatok 
b Az eredeti minta hidrogén fogyása alapján számított értékek 
c Az oxidációs előkezelés után mért hidrogén fogyás alapján számított értékek 
d A N20  bomlása alapján meghatározott értékek

mkl

tályos CuO-nak felel meg. Ezzel szemben a 
(Cu.,0)7(M g 0 )93 keverékoxidnál egy másik, jóval ma
gasabb hőmérsékletű, 330 °C-os redukciós csúcs jelentke
zik, ami viszont a hordozóval szoros kölcsönhatásban lé
vő, tehát nehezebben redukálható réz jelenlétére utal. 
A (Cu20)M g mintáknál ugyanakkor mindkét redukciós 
csúcs detektálható, amelyek a növekvő idejű mechanikai 
kezelés során a tiszta Cu20-ban található redukciós csú
csokhoz képest egyre alacsonyabb hőmérsékletek felé to
lódtak, és arányuk is jelentősen megváltozott.

Az aceton MIBK-ná történő átalakításában kapott ered
ményeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. A legnagyobb 
aktivitást a (PdO)13M g87 katalizátor, míg a legjobb szelek
tivitást a (Cu90 ) 7(M g 0 )93 mutatta. A katalizátorok aktivi
tása a reakció során csökken, a szelektivitások pedig álta
lában növekszenek. Az aktivitáscsökkenés egyértelműen a 
részecskeméret növekedésére, és így a fajlagos felület 
csökkenésére vezethető vissza (7. táblázat), de jelentős 
szerepet játszhatnak ebben a magasabb móltömegű, az ak
tív helyeket blokkoló kondenzációs termékek is (2. táblá
zat, C9 termékek). Kivétel ugyanakkor a C u15M gg5, 
amelynél a reakció előrehaladtával nő a konverzió a sze
lektivitás egyidejű kismértékű csökkenése mellett (2. táb
lázat). A szelektivitásokat nagymértékben rontja a termék 
MIBK továbbhidrogéneződése, amely a Pd-katalizátor 
esetén a legnagyobb mértékű (2. táblázat). A Pd-M g rend
szer kiválasztásában egyébként az az elképzelés vezetett 
bennünket, hogy a Cu-katalizátoroknál megfigyelhető, je 
lentős mértékű kondenzációs reakciók visszaszorulását 
vártuk a jobb hidrogénező tulajdonságú, és így alacso
nyabb hőm érsékleten alkalmazható Pd-M gO-katalizá- 
toroktól. Ez valóban be is következett, azonban a Pd, mint 
aktív hidrogénező fém jelentősen megnövelte a továbbhid- 
rogéneződött termék képződését.

A Cu15Mg85 ötvözetnél megfigyelhető, a reakció során 
bekövetkező aktiválódás az XRD adatok alapján értelmez
hető. A kiindulási és a reakciók után kapott diffrak- 
togramok egyértelműen mutatják, hogy a CuMg2 interme- 
tallikus vegyület Cu és MgO képződése közben részben 
vagy teljesen reagál, vagyis a katalitikusán aktív helyek a 
reakció során alakulnak ki. Ezzel szemben a (PdO)13Mgg7 
előállítása során képződő PdMg6 vegyület a reakciókörül
mények között stabilis, nem reagál, s ennek eredménye
ként az eredeti katalizátor aktivitása elenyészően alacsony. 
A MIBK szintézisében történő alkalmazás előtt ezért kont
rollált körülmények között oxidációt végeztünk. Az oxidá
ció utáni termék röntgendiffraktogramja azt mutatja, hogy 
az intermetallikus vegyület oxidálódott és új komponen
sekként Pd, PdO és MgO képződött, és ezek aránya a reak
ció közben jelentősen változott. Ezek után természetesen 
nem meglepő a fentiekben tárgyalt, jelentős katalitikus ak
tivitás megjelenése.

A fentiekben összefoglalt eredményekből az az általá
nos következtetés vonható le, hogy a vizsgált katalizátor
minták alkalmasnak bizonyultak a MIBK szintézisére, 
azonban a M IBK hozama még a legjobb minták 
[Cu15Mgg5, (PdO)13Mgg7] esetén sem éri el a hagyomá
nyos eljárással készült hordozós rézkatalizátorokon mért 
értékeket.
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2. tá b lá za t

A  MIBK s z in té z is r e  v o n a t k o z ó  je lle m z ó ' a d a to k 3

Megnevezés
Ko

nv
er

zió
, %

Szelektivitás, %

pr
op

án
-2

-o
l

M
IB

K o
2

uCQ
§

0\
V

CUisMggj 49 d 
60 c

10 62 2 21 5
7 52 1 28 12

(Cu20)Mg 27 d
24 =

1 63 4 22 10
1 63 7 18 11

(CuO)Mg 41 d
35 c

L5 65 1,5 22 10
1,5 60 4,5 15 19

(Cu20 )7(Mg0)93 38 d
24 =

0,5 81 0,5 12 6
0 91 1 5 3

(PdO)I3Mg87f’g 64 d 
54c

6 54 3 33 4
5 56 1 34 4

a Reakciókörülmények: 280 °C, adagolási sebesség = 8 ml min l, 
aceton/hidrogén mólarány = 0,55, hidrogén/hélium = 25:75 

b Metil-izobutil-karbinol (4-metilpentán-2-ol) 
c Trimerizációs termékek 
d 3 óra reakcióidő után mért adatok 
c 6 óra reakcióidő után mért adatok 
f 420 °C-on, 4 óra oxidáció után
8 Reakciókörülmények: 200 °C, adagolási sebesség =  8 ml min-1, 

aceton/hidrogén mólarány = 0,37
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ÖSSZEFOGLALÁS

M o ln á r  Á rp á d :  N em  h a gy om án y os ú ton  k észü lt C u- és P d- 
a lap ú  k a ta lizá torok
Gyorshűtéssel előállított kétkomponensű Cu-katalizátorok ki
emelkedő tulajdonságot mutatnak különböző alkoholok kataliti
kus átalakulásaiban, illetve a Pd-alapú katalizátorok alkalmas 
prekurzorok többszörös kötést tartalmazó vegyületek magas sze
lektivitással történő hidrogénezésére. Mechanokémiai szintézis
sel készült Cu MgO- és Pd-MgO-katalizátorokkal az alkoholok 
dehidrogénezésében és a MIBK egylépéses szintézisében végzett 
vizsgálataink rámutattak arra, hogy a módszer alkalmas aktív ka
talizátorok előállítására.

[Magy. Kém. Lapja, 5 7 ,405 (2002)]

SUMMARY

Á r p á d  M o ln á r:  C u- and P d -C ata ly sts  P rep ared  by U n co n ven 
tio n a l M eth o d s
Bicomponent Cu catalysts prepared by rapid quenching exhibit 
outstanding properties in the catalytic transformations of various 
alcohols. Pd-based catalysts, in turn, are suitable precursors in the 
selective hydrogenation of compounds with multiple unsatura
tion (dienes, acetylenes). Mechanochemistry has been found to 
be a suitable method to prepare Cu-MgO and Pd-MgO samples, 
which are active in the dehydrogenation of alcohols and the one- 
step synthesis of methyl isobutyl ketone.
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Polimerizációs eljárások

NEMES SÁNDOR* 
DEÁK GYÖRGY* 

KÉKI SÁNDOR* 
ZSUGA MIKLÓS*

Bevezetés

A polimerek felhasználása egyidős az emberiség történel
mével. Ez érthető, hiszen a bennünket körülvevő anyagok 
a fémek, a víz, a levegő és az ásványok egy részének kivé
telével, mind polimer anyagok. A kezdetek kezdetén a ter
mészetben előforduló polimerek felhasználása volt az 
egyedüli hasznosítási forma. A fa, a növényi rostok, az ál
lati szőr és bőr felhasználása jelentette az első lépést. 
Az azték indiánok még mai szemmel is modem célra hasz
nálták például a természetes kaucsukot (Hevea Brazilien- 
sis). Ruháikat, sátraikat, kenuikat impregnálták vele, vala
mint elasztikus tárgyakat állítottak elő belőle.

A XX. században az ember által előállított polimerek 
egyre nagyobb teret hódítottak. Mindennapjainkat már ne
héz elképzelni nélkülük. Egyre több, egyre jobb műanyag 
szolgál bennünket, de a fejlődés nem áll meg.

Az új polimerizációs eljárások kutatása abban a re
ményben folyik, hogy valamely már ismert polimer gazda
ságosabban, vagy jobb tulajdonságú változatban legyen 
előállítható. Ezeknek a kutatásoknak természetesen az is 
célja, hogy teljesen új polimert szintetizáljanak. Az alábbi
akban tárgyalt modem polimerizációs eljárások a fejlesz
tés különböző állapotában vannak, egyesekkel már ipari 
termelés folyik, míg mások laboratóriumi kísérleti stádi
umban vannak [1].

Élőpolimerizáció

Az ideális élő polimerizációban, mint pl. a sztirol élő ani- 
onos polimerizációja poláris oldószerekben, nem fordul
nak elő sem lánczáródási, sem pedig láncátadási reakciók. 
Az iniciátorból képződő aktív részecskék mindaddig növe
kednek, amíg el nem fogy a rendszerből a monomer, vagy 
be nem viszünk a reakcióelegybe valamilyen lánczáródást 
eredményező reagenst. Az élő mechanizmusú technikák
kal lehetővé vált a molekulaláncok növekedésének ellen
őrzése, ami közel monodiszperz polimerek és jól definiált, 
egységes szerkezetű és láncvégi funkciós csoportot tartal
mazó makromolekulák szintézisét teszi lehetővé. Ezek az 
eljárások azonban meglehetősen kis számú monomer poli- 
merizációját teszik lehetővé, mert a monomerek funkciós 
csoportjai nem kívánt útra terelhetik a reakciót. Ezen kívül 
meglehetősen extrém reakciókörülményeket igényelnek, a

* Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszék, 
Debrecen

mkl

legkisebb mennyiségű víz vagy oxigén jelenléte is meg
szüntetheti a polimerizáció kontrollját.

Élő kationos polimerizáció é s  alkalmazása

Az élő anionos polimerizáció felfedezésétől kezdve a ku
tatók egyik fontos célkitűzése volt az élő kationos és gyö- 
kös polimerizáció megvalósítása. Az első biztató lépés 
ezen a területen a kontrollált iniciálás felfedezése volt [2]. 
A felismerés lényege az, hogy a kationos polimerizációnál 
használt Lewis-savak (A1C13, BC13, TiCl4, Et2AlCl) nem 
katalizátorok és nem iniciátorok, hanem ún. koiniciátorok, 
melyek kationogén jelenlétében segítik a láncindításhoz 
szükséges kation képződését. A képződött kation azután 
iniciálja a polimerizációt. Iniciátorok a Brönsted-savak 
mellett többek között a „H20 ” és a tC-Cl kötést tartalmazó 
vegyületek lehetnek (7. ábra).

H fi + EhAlCl —  H® Et,AlC10H 9

CH3 CH3 ? H3 <fH3 <pH3

H®+ CHi—C — ► CH3— C®Ge  = * — 
" 1 1

CH3—C-(-CH2- ■C—)— -CH2—C®G

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

<pH3

R—C—Cl+TiCl, —  R—C®+ TiCls0

ch 3 c h 3

1. ábra. Az izobutilén kationos polimerizációja, 
ahol G® az ellenion és IB az izobutilén monomer

Az iniciálás mechanizmusának felismerése után meg
kezdődött a kutatás egy olyan ellenion (anion) irányába, 
amely eléggé stabilis ahhoz, hogy ne okozzon sem láncát
adást, sem lánczáródást. Japán kutatóknak sikerült először 
az alkil-vinil-éterek élő kationos polimerizációját kiválta
niuk [4], majd nem sokkal később amerikai és magyar ku
tatók valósították meg az izobutilén élő polimerizációját 
(2. ábra) [5].

/"A  ?Hj ? f HJ
\ Q / ~  c —o —c —ch  , + bci, —  0 - c ®  BC13CH3COO<=

CH, CH,

f 3 ^  ?“3 ?H>
CH2= C  ------ • < Q ) - C - C H 2-C ®  +

CH3 CH3 CH3

c h , = c 
'  I 

c h 3

PIB

2. ábra. Az izobutilén élő kationos polimerizációja
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Az élő polimerizáció kifejlesztése lehetővé tette a mak
romolekulák méretének és szerkezetének eddiginél lénye
gesen jobb kontrollját. Lehetőség nyílt, pl. különleges ar
chitektúrák: pl. csillag alakú molekulák [6] és amfifilikus 
hálózatok [7, 8] előállítására is. Az élő kationos polimeri- 
zációval szintetizált PS-PIB-PS triblokk kopolimer (új ter- 
moplasztikus elasztomer-TPE) piaci termék (TS-Polymer 
a Kuraray Ltd-től).

Az Alkalmazott Kémiai Tanszék munkatársai nemzet
közi és hazai együttműködések keretein belül előállitottak 
és karakterizáltak egy új multiblokk kopolimert. A szinté
zishez tereftálsav-metilésztert, 1,4-bután-diolt és különbö
ző molekulatömegű, mindkét végén primer alkoholos OH- 
csoportot tartalmazó poliizobutilént (OH-PIB-OH) 
reagáltattak. A keletkezett termék TPE tulajdonságú [9]. 
A mikrofázisok szeparációját több független módszerrel 
bizonyították [10]. A kísérletekhez szükséges OH-PIB- 
OH-t élő kationos polimerizációval állították elő.

A szabad gyökös polimerizáció újabb változatai: 
a szabályozott gyökös polimerizáció

A hagyományos polimerizációs reakciók közül a gyökös 
mechanizmusú eljárások a legkedveltebbek, annak kö
szönhetően, hogy számos vinilmonomer polimerizálható 
ezen az úton. Ezek a polimerizációs eljárások nem kíván
nak különleges reakciókörülményeket, nem igénylik a rea
gensek nagyfokú tisztaságát és ellenállnak a protikus kö
zegnek is. Ezen előnyöknek tudható be, hogy ipari 
méretben a legtöbb vinilpolimert szabad gyökös polimeri
zációval állítják elő. A hagyományos gyökös polimerizá
ció hátránya azonban, hogy az általa előállított polimerek 
molekulatömeg-eloszlása széles (a polidiszperzitás 2-6 kö
zött változhat), valamint nem egységes a molekulák szer
kezete. Ennek okai a nemkívánatos lánczáró reakciók: a 
diszproporcionálódás, a rekombináció és a láncátadás [1].

Meghatározott molekulatömegű termék előállítása érde
kében növelni kell az iniciálás sebességét és el kell nyomni 
a lánczáró reakciókat. Az első nagy áttörést a jól definiált 
szerkezetű makromolekulák létrehozására irányuló törek
vésben az élő anionos polimerizáció felfedezése hozta [18]. 
A szabad gyökös és a különféle élő polimerizációs eljárá
sok előnyei az egyre nagyobb ütemben fejlődő szabályozott 
gyökös polimerizációs eljárásokban egyesültek.

Nemrégen két eljárást is kidolgoztak a hagyományos 
gyökös polimerizáció hátrányainak kiküszöbölésére.

Az ún. stabilizált szabad gyökös polimerizációban 
(Stable Free Radical Polymerization, SFRP) pl. benzoil- 
peroxid katalizátort alkalmaznak stabil nitroxil szabad 
gyök (pl. 2,2,6,6-tetrametil-l-piperidinil-oxil szabad gyök 
= TEMPO) jelenlétében. Pl. a sztirol gyökös polimerizáci- 
ója során egyensúly alakul ki a szabad gyököt tartalmazó 
növekedő polimerláncok és a nitroxil végcsoporttal növe
kedésükben gátolt polimerláncok között (3. ábra).

Alacsony hőmérsékleten az egyensúly az utóbbiak felé 
tolódik el. Ha a hőmérsékletet emelik, a nitroxil végcso
port disszociál, a polimerlánc tovább növekedhet. Lépcső
zetes hőmérséklet emelkedéssel blokk-kopolimerek állít-

TEMPO

3. ábra. Az aktív gyök és az inaktivált polimer közötti 
egyensúly a stabilizált szabad gyökös polimerizációban

hatók elő. A módszert szuszpenziós, emulziós és 
tömbpolimerizációban is alkalmazták és <1,3 polidisz- 
perzitású termékeket állítottak elő. Blokk-kopolimerizá- 
cióval poli(sztirol-ó/o/3c-terc-butil-akrilát)-ot, poli(sztirol- 
blokk- izoprén)-t, poli(sztirol-ó/oM -4-vinil-piridin)-t 
szintetizáltak.

A szabályozott gyökös polimerizáció másik új módsze
re az ún. atomátadásos gyökös polimerizáció (Atom Trans
fer Radical Polymerization, ATRP). Ennek katalizátor- 
rendszere alkil-halogenid iniciátort, réz-halogenid 
aktivátort és egy komplexképző ligandumot tartalmaz, 
amely képessé teszi a rézsót arra, hogy szerves oldószer
ben oldódjék. A reakció lényege itt is az, hogy gyors 
egyensúly alakul ki az „alvó” és növekedő polimerlánc kö
zött. A réz-ligandum komplex szabályozza a szén-halogén 
kötés kialakulását vagy felbomlását, és ezáltal az aktív sza
bad gyökök koncentrációját {4. ábra).

--------------------------------  C u ( l l )C I  - - - .... -  — ------------------ C l  +  C u ( l )

4. ábra. Az aktív gyök és az inaktivált polimer közötti 
egyensúly az atomátadásos gyökös polimerizációban

A katalizáló komplex központi fématomjaként a 
Ru(II)/Ru(III), Fe(II)/Fe(III) és a Ni(II)/Ni(III) rendszer is 
szerepelhet. Az eljárással sokféle monomerből és 
komonomerből (sztirolok, akrilátok, metakrilátok, akril- 
nitril, izoprén, izobutén, vinil-éterek) készítettek polimert. 
Ezek között volt 1,05 polidiszperzitású termék is. A poli
merizáció szabályozott volta és az alkalmazható monome
rek széles választéka egészen új szerkezeti felépítésű poli
merek (blokk-kopolim erek, funkciós végcsoportokat 
tartalmazó és hiperelágazásos polimerek) előállítását is le
hetővé teszi [1, 19, 20].

Az eddig kidolgozott eljárások még korántsem tökéle
tesek, ipari alkalmazásuk egyenlőre csak elvétve fordul 
elő, a fejlesztés, tökéletesítés még rengeteg munkát igé
nyel. Például az eddig kifejlesztett ATRP-k ipari alkalma
zásának legfőbb akadálya a katalizátorok kisfokú haté
konysága, valamint az, hogy a sokszor toxikus és színes 
fémkomplexeket nagy mennyiségben tartalmazó polimer a 
legtöbb gyakorlati célra nem alkalmas.

A metallocénekkel katalizált polimerizáció

Az utóbbi évtized kétségkívül legnagyobb hatású polime
rizációs eljárása a metallocén katalizátoros technológia. 
A poliolefinek és polisztirolok sok tízmillió tonnás évi tér-
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melésű ipara van átalakulóban a metallocének által katali
zált polim erizációkra vonatkozó találmányok nyomán. 
A metallocén katalizátorok az átmeneti fémek (Ti, Zr, Hí) 
bisz-(ciklopentadienil)-származékai metil-alumoxannal, 
mint kokatalizátorral adalékolva. A m etil-alum oxan a 
trimetil-alumínium szabályozott részleges hidrolízisével 
állítható elő. A metil-alumoxan az oligomer és polimer ré
szecskék bonyolult összetételű elegye, amelyek A l-0  és 
A1-CH3 kötéseket tartalmaznak. Jellemző szerkezeti eleme 
így írható: -(Al(CH3)-0 )n-. A maradvány trimetil-alumíni
um jelenléte az egyensúlyi cserereakciókkal összekapcsolt 
részecskék között, bizonyítottnak tekindiető. A katalitikus 
hely kationos természetű és az átmenetifém centrumnál 
van [11]. Az 5. ábra aktív állapotban lévő cirkonocén ka
talizátort mutat.

5. ábra. Cirkonocén katalizátor aktív állapotban

A metallocén katalizátorok példátlan módon teszik le
hetővé a polimer takticitásának, a molekulatömegnek és a 
m olekulatömeg-eloszlásának a szabályozását. A m etal
locén jelenlétében előállított kopolimerekben a 
komonomer egyenletesebben oszlik el a polim er
molekulákban. Ezenkívül a kopolimerek új fajtái is szinte
tizálhatok a metallocének segítségével. A metallocén kata
lizátorok szerkezetének szisztematikus változtatása 
lehetőséget ad a polimerek szerkezete és így tulajdonságai 
olyan mértékű befolyásolására, amely korábban nem volt 
lehetséges. Ez jelenti, az olyan tulajdonságok pontos sza
bályozását, mint amilyen a hőállóság, keménység, ütésál
lóság és átlátszóság.

A metallocén katalizátorokkal a polietilént és a polipro
pilént, valamint az etilén-propilén kopolimereket szűkebb 
molekulatömeg-eloszlású változatban (Mw/M n=2,0-2,5) 
elő lehet állítani, mint a Ziegler-Natta-polimerizációval 
(Mw/M n=5-8). A metallocénes polimerekben nagyon 
kevés a kis molekulatömegű oligomer, ezért a kapott poli
mereknek gyakorlatilag nincs szaga és íze, ami különösen 
előnyös élelmiszerek és italok csomagolásakor. A csoma
golástechnika számára nagyon vonzó kiváló átlátszóságuk, 
jó  záróképességük és tartósságuk. A metallocén katalizáto
rokkal 5-7 milliós átlagos molekulatömegű polietilént is 
elő lehet állítani. A metallocénes polipropilének között 
szindiotaktikus, valamint izotaktikus és ataktikus blokko
kat tartalmazó (sztereoblokk) polipropilének is vannak, ez 
utóbbiak elasztomer tulajdonságúak [12]. Ezentúl a metal
locén katalizátorokkal az etilén és propilén hosszú láncú

1-alkénekkel alkotott olyan kopolimerjei készíthetők, 
amelyben a hosszú láncú 1-alkének aránya 5-30%. Az új 
típusú etilénkopolimerek közé tartoznak az oktén 
komonomert magas százalékban tartalmazó etilén
kopolimerek, amelyek különösen alkalmasak polipropi
lénnel képzett keverékek gyártására. A metallocén katali
zátorokkal elő lehet állítani az etilén-sztirol és 
propilén-sztirol kopolimereket, amelyek egyesítik maguk
ban a PE és PS, valamint a PP és PS tulajdonságait és jól 
összeférnek a poliolefmekkel és a polisztirolokkal. A me
tallocén katalizátorokkal is lehet szintetizálni az etilén, 
propilén és diének terpolimerjét az EPDM elasztomereket. 
A metallocénes EPDM-ben sokkal kevesebb a katalizátor
maradék, mint a hagyományosban, a monomerek aránya 
nagy pontossággal állítható be; ezáltal jól reprodukálható a 
térhálósítási sebesség és a késztermék tulajdonsága. 
A metallocénes EPDM nagyobb tisztasága révén csak ke
véssé színeződik el, és nem érzékelhető rajta a szokásos 
EPDM-ek jellegzetes szaga. A metallocénekkel előállítha
tok a cikloolefmek homo- és kopolimerjei, előidézhető az
1,5-hexadiének ciklopolimerizációja. A cikloolefmek 
polimerjei és kopolimerjei amorf, átlátszó, merev, kemény, 
vízgőzzel szemben jó  záróképességű,jó hőbírású anyagok, 
ezért alkalmasak pl. orvosi eszközök készítésére. A metal
locénekkel töltőanyagok jelenlétében is lehet polimerizál
ni. Homogén metallocén katalizátor használatával, amely 
oldódik szénhidrogénekben, szerves és szervetlen részecs
kék (keményítő, cellulóz, kvarcliszt, fémpor) bevonhatók 
változó vastagságú poliolefinfilmmel. Végül metallocén 
katalizátorral szindiotaktikus polisztirol állítható elő [13, 
14]. A szindiotaktikus polisztirol magas olvadáspontú 
(276 °C), valamint kristályossága okán kiváló hőállóságú 
és kémiai ellenállóképességű [15].

Az olefin-metatézis polimerizáció

Az aciklikus dién-metatézis (Acyclic Diene Metathesis 
Polymerization, ADMET) polimerizációnak nevezett eljá
rásban dién monomerekből kondenzációs reakció során 
nagymolekulájú telítetlen polimer képződik; kondenzációs 
melléktermékként etilén szabadul fel (6. ábra).

6. ábra. Az 1,5-hexadién aciklikus dién-metatézis 
polimerizációjával előállított polimer

Az eljárással tiszta szénhidrogének és funkciós (észter-, 
éter-, amino-, nitril-, sziloxán- stb.) csoportokat tartalmazó 
változataik is szintetizálhatok. A reakció megfordítható. 
A depolimerizációs reakciónak jelentős szerepe lehet pél
dául a gumihulladékok hasznosításában [1].

A metatézis polimerizáció a kettőskötést gyűrűben tartal
mazó monomerek esetében is előidézhető. Ennek az eljárás
nak a neve a gyüríífelnyílásos metatézis polimerizáció (Ring 
Opening Metathesis Polymerization, ROMP) (7. ábra).

A gyűrűfelnyílásos metatézis polimerizációval cik- 
lopenténből előállított magas fokban transz-monomeregy- 
ségeket tartalm azó polimer, valamint a polinorbom én
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n

7. ábra. A ciklopentén és a norbomén gyűrűfelnyílásos 
metatézis polimerizációja

elasztomer tulajdonságú kereskedelmi mennyiségben 
gyártott termék. Számos funkciós csoportot tartalmazó 
norbomén szintén polimerizálható. A telítetlen laktonok 
gyűrűfelnyilásos metatézis polimerizációja telítetlen poli
észtereket eredményez. A reakciókhoz volfram-, molib- 
dén- és ruténiumvegyületeket használnak katalizátorként 
[1, 16, 17].

Polimerek szintézise mikroorganizmusok 
segítségével

A biológiai szintézis előnye, hogy enyhe reakciókörülmé
nyek között végezhető reakció, a termék sztereoreguláris 
és a katalizátor biológiailag lebontható.

Több mikroorganizmus ismert, amely különféle 
szubsztrátumokból alifás poliésztereket illetve kopoli- 
észtereket termel (8. ábra).

? H3 ff ? 2H5 ff 
-^-O- CH—CH2 —C ) ( O—CH—CH2 —c-^-

poli(3-OH-vajsav-co-3-OH-valeriánsav)

poli(3-OH-vajsav-co-3-OH-hexánsav)

8. ábra. Mikroorganizmusok által előállított kopoliészterek

A poli(3-hidroxi-vajsav)-at és a poli(3-hidroxi-vajsav- 
co-3-hidroxi-valeriánsav)-at az Alcaligenes entrophus; a 
poli(3-hidroxi-vajsav-co-3-hidroxi-hexánsav)-at az Aero- 
monas cavie\ a poli(3-hidroxi-vajsav-co-3-hidroxi-propi- 
onsav)-at az Alcaligenes entrophus és az Alcaligenes latus; 
a poli(3-hidroxi-vajsav-co-4-hidroxi-vajsav)-at az Alcali
genes entrophus, az Alcaligenes latus, valamint a Coma- 
monas acidovorans is termeli. A poli(3-hidroxi-vajsav), a 
poli(3-hidroxi-vajsav-co-3-hidroxi-valeriánsav), a poli(3- 
hidroxi-vajsav-co-3-hidroxi-hexánsav), a poli(3-hidroxi- 
vajsav-co-3-hidroxi-propionsav) és a poli(3-hidroxi-vaj- 
sav-co-4-hidroxi-vajsav) olyan alifás poliészterek, 
amelyek biológiai anyagokkal jól összeférnek és biológia
ilag lebomlóak. Tulajdonságaik módosíthatók a szubsztrá- 
tumok és azok arányának változtatásával [21].

Baktériumokkal nemcsak alifás poliésztereket lehet 
gyártani, hanem pl. poliaminosavakat is. A Bacillus sub- 
tilis és a Bacillus licheniformis glutaminsavból y-poli(glu- 
taminsav)-at, a Streptomyces albulus lizinből e-poli(lizin)-t 
állít elő (9. ábra) [22].

сроон О
-(-nh- ch- ch2- ch2- c^

У P « 

y-poli(glutaminsav)

NH 2 О
-(-N H -C H 2-C H 2-C H 2-C H 2-C H -C )-

e 5 y P a

e-poli(lizin)

9. ábra. Baktériumok által előállított poliaminosavak

Ezek az anyagok (esetleg polimeranalóg reakciókkal 
módosítva) a biológiailag lebomló polimerek szerepét tölt
hetik be. A y-poli(glutaminsav) pl. vízoldható polimer, a 
biológiailag lebontható hidrogél és szuperabszorbens alap
anyaga lehet.

A biológiai szintézis egyik legújabb felfedezése az, 
hogy egy szintetikus DNA-szakaszt (mesterséges gént) 
visznek be a baktériumtörzsbe, amely ennek következté
ben pontosan előírt felépítésű és lánchosszúságú fehérjéket 
állít elő. Nem természetes aminosavak szintézise és fehér
jébe építése útján eddig ismeretlen fehérjék állíthatók elő 
ezzel a módszerrel. Az eljárás új távlatokat nyit eddig nem 
létezett új anyagok előállítására [ 1 ]. Ezek az anyagok a kü
lönleges (pl. orvosi) alkalmazásokon túl azonban csak ak
kor nyerhetnek teret a mindennapokban, ha rövidebb fer
mentációs idejű, magasabb kitermelésű fermentációjuk 
megoldása után, olcsóbb anyagokká válnak.

Az enzimatikus polimerizáció

Az enzimatikus polimerizáció izolált enzim által megfele
lő szubsztrátum jelenlétében előidézett polimerizáció in 
vitro. Az enzimek in vivő számos reakciót katalizálnak 
enyhe reakciókörülmények között, többségében vizes kö
zegben, semleges vagy semlegeshez közeli pH-n, nagy ka
talitikus aktivitással és szelektivitással, anélkül, hogy nem- 
kívánatos melléktermékek képződnének. Az enzimatikus 
polimerizáció kutatása azzal a reménnyel folyik, hogy in 
vitro sikerül ilyen kedvező körülmények között hasznos 
anyagokat előállítani [23].

A hidroláz és oxidoreduktáz enzimek segítségével már 
sikerült cellulózt, amilózt, xilánt és kitint előállítani.

A lipáz (amely a hidrolázok csoportjába tartozó enzim) 
katalizálja a poliészterek képződését diolokból, dikarbon- 
savakból, illetve hidroxikarbonsavakból (10. ábra).

A lipáz gyűrűfelnyílásos polimerizációt is katalizál a 
szubsztituálatlan laktonok körében (11. ábra).

Az ezen reakciókban keletkező alifás poliészterek bio
lógiailag lebomló és biokompatibilis polimerek [23].
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11. ábra. Enzimatikus gyűrűfelnyílásos polimerizáció 

Összefoglaló elemzés

A modem polimerizációs eljárások csak akkor terjednek 
el, ha hasznosságukat a gyakorlatban felhasználható anya
gok előállításával, vagy a gyakorlat jelentős problémáinak 
megoldásával bizonyítják. A nagy tömegben felhasznált 
polimerek legalább néhány évtizedig még a polietilén, a 
polipropilén, a poli(vinil-klorid) és a polisztirol lesznek 
[24]. Ezért az ezen anyagok előállítására alkalmas hagyo
mányos polimerizációs eljárásoknak és az ezen anyagok 
előállításában újat hozó eljárásoknak továbbra is nagy je 
lentősége lesz. A biológiai úton és enzimatikus polimerizá
cióval gyártott polimerek termelése a közeljövőben nem 
lesz összemérhető a hagyományos polimerekével. Mind
addig, amíg nem lesznek árban is versenyképesek a hagyo
mányos polimerekkel, csak egy-egy szűk piaci terület (pl. 
orvosi alkalmazások) meghódítására lesznek képesek.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton megköszönjük az OTKA-nak (T025379, T025269, 
T030519, M 28369) és az FKFP-nek (04441/1997) az 
anyagi támogatást.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Nemes Sándor -  Deák György -  Kéki Sándor -  Zsuga Miklós: 
Polimerizációs eljárások
E közleményben összefoglaljuk az utóbbi két évtized legjelentő
sebb ipari és laboratóriumi léptékű kémiai és biológiai polimeri
zációs eljárásait. Röviden áttekintjük e polimerizációs eljárások 
mechanizmusát, valamint összehasonlítjuk a modem és a hagyo
mányos eljárásokkal előállítható anyagok tulajdonságait. Kité
rünk a modem polimerizációs eljárások előnyeire és hátrányaira 
a hagyományos módszerekkel szemben.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 410 (2002)]

SUMMARY

S. Nemes -  Gy. Deák -  S. Kéki -  M. Zsuga: Polymerization 
Methods
In this article the important chemical and biological polymeriza
tion methods are reviewed. These methods have been developed 
in large and small scale in the last two decades. We give a short 
discussion on the mechanism of the modem polymerization 
methods. A comparison between the properties of the materials 
synthesized by the modem and the traditional methods is given. 
The advantages and disadvantages of the novel polymerization 
methods are also discussed.
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Földgáz-megtakarítás és többletargon

Bevezetés

A nitrogénműtrágya-gyártás alapfolyamata az ammónia
gyártás, amit a későbbiekben feldolgoznak salétromsavvá, 
karbamiddá, ammónium-nitráttá és mészammonsalétrom- 
má (pétisóvá).

Az ammóniagyártás alapvető nyersanyaga a földgáz, 
amely az ammónia előállítási költségének mintegy 90%-át 
teszi ki. A jelenleg működő ammóniaüzemek földgáz fel
használási fajlagosa 900-1 100 Nm3/t ammónia, míg az 1 1 
ammónia előállításának energiaigénye 32-39 GJ/t ammó
nia.

A piaci verseny erősödésével mindinkább előtérbe ke
rül az önköltség csökkentésének szükségessége, amiben 
meghatározó tényező a földgázfajlagos javítása.

Az ammóniaüzemekben a földgáz mintegy 60%-át 
technológiai alapanyagként, maradék részét energetikai 
célra használják. Az energetikai földgáz elsősorban gőz 
előállítására fordítódik, valamint a hidrogén előállításához 
meghatározó jelentőségű földgázbontó-kemence fűtését 
szolgálja.

Az eredetileg alkalmazott technológiai megoldás sze
rint a fűtőföldgázhoz az energetikai hatékonyság javítása 
érdekében a technológiai folyamatok során keletkező ener
getikailag hasznosítható, de a technológia számára nyo
másszintje miatt már nem felhasználható ún. hulladékgá
zokat kevernek, amelyek a szintézisgáz komponensein túl 
ammóniát is tartalmaznak.

így az ammóniaüzemi füstgázkémény szennyező
anyag-kibocsátása a hagyományos földgáztüzelésű kazá
nokhoz képest magasabb NOx-et tartalmaz, az ammónia
tartalom ugyanis nagymértékben nitrózusgázzá ég el.

A Nitrogénművek Rt.-nél végrehajtott beruházás során 
csökkentettük az üzemben felhasznált energetikai földgáz 
mennyiségét, ezáltal alapvetően mérsékeltük a káros 
szennyezőanyag kibocsátást is. A beruházás másik, jelen
tős részét képezte az a megoldás, aminek eredményeként 
az ammóniatartalmú hulladékgázokat már nem égetjük el, 
hanem egy kompresszorral a technológiai rendszerbe ju t
tatjuk vissza.

Ezek a gázok hidrogént, nitrogént, argont és ammóniát 
tartalmaznak és a technológiába visszajuttatva nemcsak 
földgázmegtakaritást és argon árualap növekedést érhe
tünk el vele, hanem a füstgázkémény NOx-kibocsátását is 
csökkenthetjük.

* Nitrogénművek Rt., Pétfürdő.
A VDSZ „Versenyképesség javítása” pályázatán 4. helyezést elért, azonos című 
pályamunka alapján készült.

BÁRTFAI IMRE* 
KISS LAJOS*

Előzmények

A korábban említett ammóniatartalmú hulladékgázok egy 
része az ammóniás hűtőkörből származik, miután a hűtő
köri ammónia inért tartalmát el kell fúvatni.

Az ammóniás hűtőkörben az ammóniás hűtőkompresz- 
szor a meghajtó gőzturbina fordulatszámával biztosítja a 
szívódob nyomását, miközben a nyomóoldalon kialakult 
nyomást nagymértékben meghatározza az ammóniagáz 
inerttartalma.

A komprimált ammóniagáz léghűtő és vizes hűtő rend
szeren kondenzálódik. Az ammóniás hűtőkör biztosítja a 
szintéziskörben a szintézisgázból termelt ammónia csepp
folyós ammóniaként való elválasztását, ami természetesen 
a nyomásszintnek megfelelő szintézisgáz összetevőket is 
tartalmaz oldott állapotban. Ezek mint inért gázok jelent
keznek.

Korábban hagyományos nyomásszabályzó biztosította 
a nyomóoldali nyomást, függetlenül a gáz inertszintjétől, 
és a hűtővíz, illetve a levegő hőmérsékletétől. Több eset
ben a nyomóoldalon indokolatlanul magas nyomást tartot
tak feleslegesen, megnövelve ezáltal a kompresszort meg
hajtó turbina gőzfogyasztását, ezen keresztül az üzem 
földgázfogyasztását.

A szabályzásból eredően időnként igen nagy inertszin- 
ten működött a rendszer, összességében a kompresszor 
hasznos teljesítménye 6 575 kW volt a három fokozatban. 
Miután a meghajtó turbina gőzfogyasztása 5,8 kg gőz/kWh 
hasznos teljesítmény, így a meghajtó turbina gőzfogyasz
tása 38,1 t/h 40 bar-os gőz volt.

A hűtőkörben lefúvatott gázok, összekeverve más am
móniatartalmú hulladékgázokkal a futőgáz-rendszerbe ke
rültek.

A gázokat fíítőértékük alapján hasznosították, ennek ér
téke 6,2 GJ/Nm3. Az 1 Nm3 hulladékgáznak megfelelő fű
tési energiát biztosító földgáz mennyisége 0,291 N m 3 
földgáz/Nm3 hulladékgáz.

A hulladékgázok elégetése, bár csökkentette a földgáz 
felhasználást, jelentős hátránnyal is járt környezetvédelmi 
szempontból. A gáz ammóniatartalma miatt ugyanis mint
egy 17-20 kg/h nitrózusgáz-kibocsátás növekedést is ered
ményezett a füstgázban.

Az átalakított rendszer ismertetése 
és  a megtakarítások számítása

A hűtőkompresszor nyomóoldali nyomásszabályzásának 
átalakítása

Az eddigi állandó nyomásérték tartása helyett egy 
programozható IC szabályzó a hőmérséklet figyelembevé
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telével 5-10%-os inertszintet állít be a lefúvatott gázban, 
így a kompresszor nem dolgozik feleslegesen nagy nyo
másra. A rendszer követi ezáltal a hűtővíz, a levegő hőmér
sékletében beálló változásokat.

A kompresszor nyomóoldali nyomását a korábbi évek
ben biztonsági okokból 15-16 bar értéken tartották, ez az 
érték az átalakítás óta az üzemelési idő 70-80%-ában átla
gosan 12-13 bar értékre csökkent.

A kompresszoron felvett hasznos teljesítmény 5 584 
kW lett, ami gőzre átszámolva 32,4 t/h.

Az ammóniaüzemben 1 1 gőz előállításának földgázigé
nye 60 Nm3, így az eredeti üzemelési állapothoz képest 
megtakarított 5,7 t/h gőz mintegy 342 Nm3/h földgáz fo
gyasztás csökkenésben realizálódik. A megtakarítás nagy 
előnye, hogy nem exportált gőzben jelentkezik, hanem a 
felhasznált földgáz mennyisége csökken. Évi 8 000 üzem
órával számolva a földgáz megtakarításból származó bevé
tel jelenlegi földgázáron mintegy 44 millió Ft/év.

A technológiai szempontból kedvező összetételű  
gázok komprimálása

A fűtésre használt hulladékgázok elegye (hidrogén 44,8%, 
nitrogén 18,7%, ammónia 13,4%, metán 19,1%, argon 4%)
10,5 bar nyomású. Az összetételből látható, hogy az am
móniagyártás szempontjából kedvező komponenseket tar
talmaznak (hidrogén, nitrogén). A nyomásukat 25 bar-ra 
növelve, a szintéziskörbe juttathatók vissza és további am
móniatermelésre használhatók fel.

A fenti célra felhasználtuk az egyik leállított üze
münkben található Sulzer-gyártmányú keringető komp

resszort, amelyet a gyártó céggel történő egyeztetés után 
átalakitottunk és a fent leírt feladatok ellátására alkalmas
sá tettünk.

A rendszer folyam atábrája az 1. ábrán található. 
A 126-C és 139-C készülékeket elhagyó hulladékgázok 
közös vezetéken a 105-E jelű ammóniamosóba kerülnek, 
ahol az ammóniatartalmuk 0,1 tf% alá csökken. Az ammó
niamentesített gázok a Sulzer-kompresszor szívódobjába 
kerülnek, ahol az elhordott folyadékcseppek leválasztód
nak. Az állandó szívóoldali nyomást a kompresszor vil
lanymotorjának frekvenciaváltója biztosítja.

Természetesen meghagytuk a fűtőgázként történő hasz
nosítás lehetőségét is, amennyiben a kompresszor műkö
désében zavar állna be, úgy az eredeti megoldás szerint a 
gáz a fűtőrendszerbe kerül.

A gázok magas hidrogéntartalmának technológiai hasz
nosításával földgáz takarítunk meg. Amennyiben futőérték 
szerint hasznosítjuk a lefújt gázt, 1 Nm3 lefújt gáz 0,291 
Nm3 földgázt helyettesít, amennyiben azonban a technoló
giában hasznosítjuk, ugyanez az érték 0,495 Nm3-re nö
vekszik. Amennyiben a két érték különbségéből levonjuk a 
visszakomprimálás költségét, a visszaforgatásból eredő 
megtakarítást kapjuk. Ennek értéke 4,9 millió Ft.

A kompresszor fordulatszámát frekvenciaváltó szabá
lyozza, az átlagos teljesitményfelvétele 20 kW, a visszafor
gatás energiaigénye 1,36 millió Ft.

A gázok argonmennyisége 19,02 Nm3/h. Az eddigi 
megoldás szerint ez az argonmennyiség a füstgázzal a kör
nyezetbe távozott. A technológiába történő visszaforgatás
sal az argon termékként jelenik meg az argonüzemben, és 
többletbevételt biztosít, ennek értéke 6,1 millió Ft.
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A technológiai visszaforgatásból származó előnyökből 
az energiaigényt levonva kapjuk az egy évre vonatkozó 
megtakarítást. Ennek értéke 9,63 millió Ft.

A szennyezőanyag kibocsátás csökkentése

A hulladékgázok ammóniatartalmát egy erre a célra mű
ködtetett mosóban kimossuk, majd az oldatot a technológi
ai rendszerbe juttatjuk vissza nagynyomású szivattyú se
gítségével. A kimosott ammónia a technológiai rendszerbe 
kerül és ammónia termékként jelenik meg.

A füstgázkémény kibocsátásában elsősorban a 
nitrózusgáz-tartalomban következik be jelentős változás, 
de a fűtőföldgáz mennyiségének csökkenése miatt az 
egyéb szennyezőanyag kibocsátása is mérséklődik.

Mind az előző két fejezetben közölt megoldás csökken
ti a füstgázkémény szennyezőanyag-kibocsátását.

Összefoglaló értékelés

A bemutatott megoldás folyamatosan üzemel, az értékben 
kifejezhető megtakarítás évente 53,430 millió Ft.

A megvalósítás során talán ez volt az első olyan kiemel
kedő beruházásunk, ahol a saját erőforrásaink maximális 
mértékben ki lettek használva. A technológiai megoldás 
megtervezése, az alapötlettől az alap tervekig teljes egészé
ben a Fejlesztési Osztályunkon illetve annak koordinálásá
val, de a Nitrogénművek Rt. keretein belül történt.

Munkánk során két feladatra alkalmaztunk idegen for
rásokat. A gépészeti kiviteli terveket külső tervező cég ké
szítette el, illetve a Sulzer-kompresszor átalakítására vo
natkozó dokumentációt a kompresszort szállító cég 
biztosította.

A műszeres terveket, műszeres szerelést, illetve a gépé
szeti szerelést is a Nitrogénművek Rt. szakemberei végezték.

A megvalósított rendszer egyes részletei megítélésünk 
szerint olyan megoldásokat is tartalmaznak, amelyeket más 
ammónia üzemekben is hasznosítani lehet. A rendszer érté
kesítése érdekében megtettük az első lépéseket és az egyes 
ammóniagyártóktól olyan visszajelzéseket kaptunk, amely
nek alapján a rendszer több üzemben megvalósítható.

ÖSSZEFOGLALÁS

Bártfai Imre-Kiss Lajos: F öldgáz-m egtakarítás és többletargon
Az ammóniaüzemben a korábban az energetikailag hasznosított, 
azaz elégetett ammónia-, hidrogén- és argontartalmú hulladékgá
zokat a megoldás eredményeként a technológiai rendszerbe for
gatják vissza. így ez a hulladékgáz nemhogy a környezetet nem 
szennyezi, hanem az ammónia és argon árualap növekedését 
eredményezi. A hűtőkörben a korábban alkalmazott fix nyomás 
helyett a hőmérséklet figyelembe vételével szabályozzák a nyo
mást egy számítómű segítségével, ezáltal a gőzturbina gőzfo
gyasztása csökken.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 415 (2002)] 

SUMMARY

I. Bártfai -  L. Kiss: N atu ra l G as Sav in g  and Im p rov em en t o f  
A rgon P rodu ctio n
Argon, hydrogen and ammonia contained purge gases, which ear
lier were used as fuel, are recycled back to the process. This way 
not only the air pollution is reduced, but argon and ammonia pro
duction is increased as well. Due to the modification of pressure 
regulation at discharge of refrigeration compressor -  pressure is 
regulated via temperature variation -  the steam consumption of 
steam turbine, and the natural gas consumption of the plant are 
reduced.

Sjewte.. .Szemle.. .Szemle
Emisszió kereskedelem  

az USA-ban

Idén júliusban az USA egyik szenátusi bi
zottsága minimális többséggel elfogadta az 
emisszió kereskedelmi törvény tervezetét. 
A készülő törvény lehetővé teszi, hogy 
azok az erőművek, amelyek az előírtnál ke
vesebb kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat és 
szén-dioxidot emittálnak, a megtakarítást 
eladhassák olyan vállalatoknak, amelyek 
az előírásoknál többet bocsátanak ki. A tör
vény elfogadása ellen az ipar erőteljesen 
lobbizott, azt állítva, hogy az erőművek tö
megesen fognak széntüzelésről gáztüzelés
re átállni, és emiatt gázhiány keletkezhet az 
iparban. Az aggályok ellenére az USA-ban 
az emisszió kereskedés jelentősen nő.

Latin-Amerika 14 országa az emisszió 
kereskedelem előmozdítására 2000-ben 
szerződést írt alá az USA-val, amit az 
USA-ban nem ratifikáltak.

Itt jegyezzük meg, hogy az EU irányel
vet készít az üvegházi gázokat érintő emis
szió kereskedelem előmozdítására. 
Az irányelv érinteni fogja a kőolaj-feldol
gozást, cementgyártást és előreláthatólag a 
vegyipart is. Az engedélyezettnél többet 
emittálók kemény büntetésre (min. 50 
EUR/t többlet szén-dioxid kibocsátás) szá
míthatnak. (European Chemical News, 
9-15 September 2002, p. 18.)

A cseh kormány fizeti a Spolana 
PVC-gyár okozta környezeti károk 

felszámolását

A cseh kormány vállalta, hogy a Nera- 
tovice-i Spolana PVC gyár által okozott hi
gany- és dioxinszennyezés felszámolásá
nak költségeit megtéríti. A cseh 
vagyonügynökség november 7-ei határidő
vel tendert írt ki a Spolana által okozott hi
ganyos környezetszennyezés megszünteté

sére. A megoldás előreláthatóan 80-100 
millió USD-be fog kerülni. A dioxin szeny- 
nyezés eltávolítását is tendereztetik. 
(European Chemical News, 9-15 Septem- 
ber 2002, p. 8.)

Újabb irányelvtervezet a deter- 
gensekről az EU-ban

Az irányelvtervezet az EU tagállamokban 
forgalomba hozható detergensek kompo
nenseinek végső (azaz szén-dioxiddá, vízzé 
és ásványi sókká történő) biológiai lebont- 
hatóságát minimálisan 60%-ban állapítja 
meg. Ezen kívül új feltételeket ír elő a po
tenciális bőrirritáló hatásnak a csomagolá
son való feltüntetésére. (European Chemi
cal News, 16-22 September 2002, p. 27.)

SP
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Hatvanöt éves Zechmeister kromatográfiai szakkönyve

ETTRE LÁSZLÓ’

Manapság több évfordulót ünnepiünk. Tavaly volt a meg- 
oszlásos kromatográfía keletkezésének 60. évfordulója, az 
idén emlékeztünk meg a gázkromatográfia 50. évforduló
járól és jövőre lesz a kromatográfía születésének századik 
évfordulója. Személyes megemlékezésekben sincs hiá
nyunk: idén nyáron avatták fel Szegeden az Amerikai Ké
miai Társaság emléktábláját Szent-Györgyi Albert volt in
tézetének falán. Az ebből az alkalomból rendezett kiállítást 
megnyitó beszédében Bernáth Gábor professzor külön 
méltatta Szent-Györgyi munkatársait és kortársait, akik a 
magyar tudományt világhírre emelték.

Olvasva az utóbbi időben megjelent méltatásokat úgy 
tűnik, hogy rendszeresen elfelejtkeznek a XX. század első 
felének egyik nagy magyar tudósáról, akire minden szem
pontból ráillik a „világhírű” jelző: ez Zechmeister László, 
1923 és 1940 között a Pécsi Tudományegyetem, majd 
1940-től haláláig a Califomia Institute o f Technology pro
fesszora, a korai karotinoidkutatás egyik legnagyobb mű
velője. A kromatográfiának a harmincas években való fel
lendülése jelentős mértékben a Cholnoky Lászlóval együtt 
írt, és 1937-ben megjelent könyvének volt köszönhető. 
A könyv megjelenésének 65. és Zechmeister halálának 30. 
évfordulója jó  alkalom arra, hogy a magyar tudomány e 
nagyjárói röviden megemlékezzünk.

Zechmeister László 1889-ben született Győrött. Egye
temi tanulm ányait Zürichben, az Eidgenossische 
Hochschulén végezte és ott doktorált 1913-ban Richard 
Willstatter tanítványaként. Willstátter annyira jó  véle
ménnyel volt róla, hogy amikor a Kaiser Wilhelm Institute 
fúr Chemie igazgatójának nevezték ki, magával vitte oda. 
Zechmeister karriere biztosítva volt, azonban a világhábo
rú kitörése azt kettévágta: be kellett vonulnia és rövidesen 
sebesülten orosz fogságba került, ahonnan csak 1919-ben 
került haza. Magyarországon (és Németországban) káosz 
fogadta és a következő négy évben csak ideiglenes elfog
laltságokat tudott találni itthon, majd Dániában. Végre Ma
gyarországon a helyzet kezdett konszolidálódni, és a volt 
pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsett újjászer
vezték. Az új egyetem kémiai intézetének vezetésével 
Zechmeister Lászlót bízták meg. Ez komoly elismerést je 
lentett: ő akkor 33 éves volt, és ilyen fiatalon ritka volt az 
egyetemi tanári kinevezés.

Pécsett az egyetemet a semmiből kellett újrateremteni, 
új épületeket építeni és berendezni a laboratóriumokat. 
Mindez időbe telt és ez jól látható Zechmeister tudomá
nyos közleményeinek bibliográfiájában: az 1923-1925 
közti néhány publikációja mind régebbi, Willstátterrel, il
letve a dán Bjerrum professzorral közösen végzett munká-

* 42D Greenhouse Road, Bridgeport, CT 06606, USA
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ján alapul. Önálló kutatómunkát csak 1926-ban tudott el
kezdeni, és ekkor találta meg azt a területet, ahol minden 
túlzás nélkül mondhatjuk, világraszólót alkotott: a növényi 
szerves pigmentek, főleg karotinoidok vizsgálatát. Külön 
kiemelkedő a paprikában levő organikus pigmentekről 
szóló tíz közleménye, amelyeket Cholnoky László társ
szerzővel a Liebig’s Annalen der Chemie-ben közölt le. 
Hogy mennyire elől volt Zechmeister a karotinoid kutatás
ban, azt az is bizonyítja, hogy az 1932-ben megjelent 
Handbuch der Pflanzenanalyse sorozatban őt kérték meg a 
karotinoid pigmentekről szóló fejezet megírására, és két 
évvel később 338 oldalas, „Carotinoide: Ein Biochemi
scher Bericht über pflänzliche und Tierische Polyenfarb
stoffe” című könyvvel lepte meg az e területen dolgozókat. 
Ebben a könyvben már kimerítően foglalkozott kromatog- 
ráfiával is, mint a karotinoidok vizsgálatára alkalmas mód
szerrel.

Nehéz eldönteni, mikor kezdte Zechmeister a kroma- 
tográfiát felhasználni vizsgálataiban, de ez a 30-as évek 
legelején kellett, hogy kezdődjön. Azonban mindig hang
súlyozta, hogy ő szerves kémikus, és nem „kromatográ- 
fús”, aki a kromatográfiát felhasználja a vizsgálataiban, de 
nem foglalkozik a módszerrel önmagával. Ez a felfogás 
azonban nem akadályozta meg, hogy kb. évtizedes gyakor
lata alapján Cholnoky Lászlóval együtt megírja a kroma- 
tográfia első tankönyvét (Die chromatographische Adsorp
tionsmethode). A könyvet 1937-ben adta ki a bécsi 
Springer Verlag, és az igazi bestseller lett: egy éven belül 
már egy erősen kibővített kiadását adták ki. A könyv 
1941 -ben angol fordításban is megjelent, és ez is rövidesen 
egy második kiadást ért meg. Nem túlzás azt mondani, 
hogy ez a könyv -  amelynek a 65. évfordulóját ünnepeljük 
az idén -  sok tízezer vegyész bibliájául szolgált, ebből ta
nulták meg a kromatográfía gyakorlatát. A negyvenes évek 
második felében a könyv folytatását is összeállította 
Progress in Chromatography 1938-1947 címmel, ez 
1950-ben jelent meg.

A harmincas évek második felére Zechmeister „befu
tott”. A Magyar Tudományos Akadémia tagjává választot
ta és 1937-ben neki ítélte az akadémiai nagydíját: ezenkí
vül megkapta a francia Societé de Chimie Biologique 
Pasteur érmét is. Rendszeresen hívták meg előadást tartani 
nemcsak Európa tudományos központjaiba, hanem az 
USA-ba is. Ötvenedik születésnapján megnyugvással néz
hetett előre, remélve, hogy élete hátralévő részét nyugod
tan töltheti el. Azonban a sors másképpen határozott. Zech
meister nem foglalkozott politikával, azonban mint 
becsületes és őszinte ember, nem tudta elviselni a magyar 
politikai élet jobbra tolódását és a bevezetett faji megkü
lönböztetéseket. Ezért hosszas megfontolás után úgy dön
tött, hogy elfogad egy meghívást Amerikába, a Califomia

4 1 8 2002. 57. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM



Institute o f Technology-ra professzornak. Eredetileg 1939 
nyarán tervezte útját, de felesége betegsége miatt azt el 
kellett halasztania. A végén úgy határoztak, hogy ő előre
megy és felesége néhány hónap múlva követi. így 1940 
februárjában Olaszországon át utazott el Amerikába, gya
korlatilag az utolsó még működő hajójáraton. Sajnos fele
sége állapota rosszabbodott, nem tudta őt követni és 1941 
júliusában meg is halt.

Élete második részét Zechmeister Amerikában, mint a 
Caltech megbecsült, világszerte ismert professzora töltötte 
el. Aktivitása töretlen volt: erre jellemző, hogy 1941 és 
1959 között 133 tudományos közleménye jelent meg a leg
rangosabb szakmai folyóiratokban. Azonkívül újra felele
venítette az eredetileg általa 1938-ban német nyelven meg
kezdett könyvsorozatot, amelyiket aztán Progress in the 
Chemistry o f  Organic Natural Products címmel haláláig 
szerkesztett. Munkásságát 1962-ben az Amerikai Kémiai 
Egyesület újonnan alapított nagydíjával jutalmazta.

Zechmeister László 1967-ben a Pécsi Egyetem 600. év
fordulójának megünneplésére hazalátogatott. Ekkor már 
78 éves volt és nagy örömmel készült az útra: azonban Pé
csett senki sem törődött már vele. Végre néhány év múlva 
valakinek eszébe jutott és 1971-ben az egyetem díszdokto
rává avatta. A díszdoktori ünnepségekre már nem tudott 
elmenni, és néhány hónapra rá, 1972. február 28-án eltávo
zott az élők sorából. Utolsó kívánsága az volt, hogy ham
vait Los Angeles előtt a tengerbe szórják. Itthon végleges 
rehabilitációja azonban csak 1989-ben, 17 évvel halála 
után történt meg, amikor végre az akadémiai tagságát visz- 
szaállították.

Könyve megjelenésének 65. évfordulóján emlékezzünk

meg a magyar tudomány ezen nagyjárói, akinek oroszlán- 

része volt a karotinoid kutatásban, és akinek könyvéből tíz

ezrek tanulták meg a kromatográfia használatát.

ÖSSZEFOGLALÁS

Ettre László: H a tv a n ö t év es  Z ech m eister  krom a to g rá fia i sz a k 
könyve
A szerző áttekinti a Magyarországon született és az USA-ban el
hunyt Zechmeister László életútját. Megemlékezik a kémiapro
fesszor 1937-ben Bécsben megjelent, a karotinoidok kutatásával 
és a vizsgálatukra alkalmas kromatográfiás módszerrel kimerítő
en foglalkozó szakkönyvről, amelyből tízezrek tanulták meg a 
kromatográfia használatát.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 418 (2002)] 

SUMMARY

L. Ettre: Z e c h m e is te r ’s B o o k  a b ou t C h ro m a to g ra p h y  is 65  
Years
The author sums up Mr. László Zechmeister s course of life who 
was bom in Hungary and has died in the USA. He refers to the 
chemical professor’s book, published in 1937 in Vienna, dealing 
with the research of carotinoids and chromatographical methods 
for their analysis, which served as a Bible for many thousands of 
chemists learning the use of chromatography.

S j e a t l e

A Pfizer felvásárolja 
a Pharmacia-t

Július közepi hír szerint a 60 MrdUSD-s 
felvásárlással a világ legnagyobb gyógy
szeripari társasága jönne létre. A megala
kuló közös vállalat 48 MrdUSD-s éves ér
tékesítésre számíthat, termékei között lesz 
a Pfizertől a depresszió elleni Zoloft, a 
koleszterolcsökkentő Lipitor és a Viagra, 
valamint a Pharmacia-tól az arthritis elleni 
Celebrex és Bextra és a hólyagproblémák 
kezelésére szolgáló Detrol.

A felvásárlás segítheti a Pfizert a növe
kedés fenntartásában, hiszen a saját fejlesz
tései (2010-ig várhatóan 11 szabadalmazta
tandó blokkolásgátlója) mellett ígéretes 
Pharmacia gyógyszerekkel (pl. a kardio- 
vaszkuláris betegségek kezeléséhez ajánl
ható eplerenonnal, az arthritis kezelésére a 
parecaxib-bel és a rheumatoid arthritis 
kezeléséhez a CDP-870-el) bővítheti vá

lasztékát. Az összevont K+F-büdzsével a 
fejlesztési eredmények elérésének lerövidí
tését remélik, 120 új kémiai vegyületük és 
80 gyógyszerjavító projektjük van.

Az összevonás révén megalakuló, 270 
MrdUSD-t meghaladó piaci értékű gyógy
szergyárt ó óriás 2005-re összesen 2,5 
MrdUSD-val kívánja csökkenteni az admi
nisztrációs, beszerzési, gyártási, forgalma
zási és K+F költségeket. Még nem ismert, 
hogy a 150 ezer alkalmazottból mennyit 
bocsátanak el. A felvásárláshoz még meg 
kell szerezni az USA és az Európai Unió 
versenyhivatalainak engedélyeit.

A Pfizer mostani világpiaci részesedése 
8% körüli, míg az utánakövetkező Glaxo- 
Smith-Kline-é 7,3%. A Pfizer lépése továb
bi összeolvadásokat, felvásárlásokat vált
hat ki a világ gyógyszeriparában. (Forrás: 
www.news.ft.com. Jul 15 2002)

Vállalati ranglista itthon

A Figyelőben a Dun & Bradstreet százas 
listája jelent meg a Magyarországon be
jegyzett, a 2001. évi nettó árbevétel alapján 
legnagyobb ezer termelő, kereskedelmi 
és szolgáltatócég adatbázisát használva. 
A jegyzékben szereplő vegyipari profillal 
is rendelkező társaságok (zárójelben a he
lyezés és a nettó árbevétel MrdFt-ban): 
MÓL (1; 1 406), TVK (18; 145), Richter 
Gedeon (39; 89), BorsodChem (42; 89), 
Procter & Gamble (59; 58), Chinoin (66; 
54), EGIS (71; 50), Henkel Magyarország 
(75; 48), Biogal (87; 42). Az egy évvel ko
rábbihoz képest javított helyezésén a Proc
ter & Gamble és a Chinoin, a tavalyiak kö
zött nem szerepelt a Henkel Magyarország 
és a Biogal. A Figyelő saját rangsorának 
megjelenését későbbre vátjuk. (Forrás: Fi
gyelő, 2002. július 25-31. p. 35.) RL

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 4 1 9



Membránreaktorok

BÉLAFINÉ BAKÓ KATALIN*

Bevezetés

A membránokat elsősorban szeparációs célokra: koncent
rálásra, tisztításra, ff akcionálásra használják [1-4]. Előfor
dulhat azonban, hogy a membránszeparációs műveletet 
kémiai vagy biokémiai reakcióval kombinálják. Az így ki
alakított rendszert membrán(bio)reaktomak hívjuk [1,5].

betáplálás

1. ábra. A membránreaktorok felépítése
folyamatos üzemmód: -----------
félfolyamatos üzemmód: -----------
szakaszos üzemmód: ------------

Definíciószerűen tehát a membránreaktorok olyan rend
szerek, ahol (bio)kémiai reakció és membránszeparáció 
játszódik le egyidejűleg. A membránreaktorok alapvető 
felépítését az 1. ábra mutatja, amely szerint egy reaktor és 
egy membrán egység összekapcsolásával alakítható ki a 
rendszer. A két alapegység integrált működtetése során a 
reaktorban lejátszódhat (bio)kémiai reakció, s a reakció- 
elegyet a membrán egységen átáramoltatva nyerhetők ki 
bizonyos komponensek. Megtörténhet azonban az is, hogy 
a reaktor csupán pufferedényként szolgál, amelyből az át
alakítandó reakciókeveréket áramoltatják, s maga a reak
ció kizárólag a membránegységben játszódik le.

A membránreaktorok alkalmazása akkor célszerű, ha a 
megvalósítandó reakció folyamán valamelyik komponens 
elválasztása, szeparációja előnyösebb körülményeket te
remt, s ezáltal a rendszer hatékonysága növelhető. Egyen
súlyi reakcióknál, termékinhibíciós biokonverziók során 
kifejezetten kedvező hatással lehet a membránreaktor al
kalmazása például a konverzió alakulására.

* Kaposvári Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém
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A membránreaktorok csoportosítása

A membránreaktorokat sokféle szempont szerint lehet cso
portosítani [1,5]. Üzemmód alapján a membránreaktor 
szakaszos (recirkulációs), félfolyamatos és folyamatos 
üzemben is működtethető. Az egyes esetekben kialakítan
dó áramok az 1. ábrán láthatóak.

A membrán modul konfigurációja szerint beszélhetünk 
cső (tűbe and shell), kapilláris (hollow fiber), lap (fiat 
sheet) illetve spirál (spirál wound) kialakítású membránre
aktorokról. A membrán szeparációs funkcióját szinte bár
milyen membrános művelet betöltheti, alkalmazhatunk 
mikroszűrést, ultraszűrést, nanoszűrést, gáz és gőz szepa
rációt, pervaporációt, membrán desztillációt, elektrodi- 
alízist, dialízist, membrán kontaktorokat és más, vivőanya
gokkal kombinált, folyadék membrános technikákat stb.

A 2a., 2b. és 2c. ábra néhány jellemző példát mutat be 
membránreaktorok alkalmazására [1,5,6]. Az első esetben 
katalitikus dehidrogénezésre alkalmas csőmembrán típusú 
reaktor látható, ahol a katalizátort a membrán anyaga tar
talmazta, s a reakcióban keletkezett hidrogént a membrá
non keresztül lehetett folyamatosan eltávolítani a rendszer
ből. A 2b. ábra vázlata olyan összeállítást mutat be, ahol 
egy síklap típusú mikroszűrő membránt építettek be egy 
keverős reaktorba, s így valósítottak meg lipázos 
átészterezést, amelynek során a membrán szerepe mind
össze az enzim visszatartása volt. Az utolsó ábrán egy ka
pilláris membránreaktor látszik, amelyben makromoleku
lák hidrolízise vihető végbe (pl. keményítő lebontása 
glükózzá) a membrán felületére rögzített enzim segítségé
vel.

Habár a membránreaktorokban -  definíciószerűen -  
nem feltétlenül katalizátort igénylő reakciók valósíthatók 
meg, a gyakorlatban az esetek túlnyomó többségében a re
akció kivitelezéséhez valamilyen katalizátort alkalmaz
nak. így a membránreaktorokat aszerint is lehet osztályoz
ni, hogy a reakcióhoz milyen katalizátort használnak.

h2
katalizátort tártál- ▲
mazó membránfal

H2

2a. ábra. Csőmembrán típusú reaktor katalitikus 
dehidrogénezésre
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2b. ábra. Síklap típusú membránreaktor átészterezési 
reakcióhoz

2c. ábra. Kapilláris membránreaktor makromolekulák enzimes 
hidrolíziséhez

Szervetlen katalizátor alkalmazásakor általában magas hő
fokon, gázfázisú reakciókat valósítanak meg, míg biokatal
izátorokkal természetesen biokonverziókat, ahol a hőmér
séklet jóval alacsonyabb. Ily módon a hőmérséklet szerint 
is feloszthatjuk a membránreaktorokat magas, illetve ala
csony hőfokon dolgozó készülékekre, ami a membrán és a 
teljes beréndezés anyagának megválasztásakor igen fontos 
szempont [1,6]. E munkában a felhasznált katalizátor (kö
vetkezésképp az alkalmazott hőmérséklet) szerinti csopor
tosítást követve tárgyaljuk az egyes membránreaktor típu
sokat, jellemzőiket és alkalmazási lehetőségeiket.

Membránreaktorok szervetlen katalizátorral

A szervetlen katalizátorokkal megvalósítható reakciók kö
zül azok, amelyek kivitelezése membránreaktorban elő

nyös, általában gázfázisú, magas hőmérsékletet igénylő át
alakítás, pl. hidrogénezés, dehidrogénezés, oxidáció. Ezért 
a membrán anyagát igen körültekintően kell megválaszta
ni. A magas hőmérsékletet a membránok közül a szervet
len anyagok bírják legjobban a polimer membránokkal 
szemben.

Alkalmazott membránok

A membránreaktorok kialakításánál pórusos és pórusmen
tes gáz-szeparációs membránokat használnak [5]. A pó
rusmentes fémmembránok, mint pl. a palládiumötvözetek 
voltak az első típusok, amelyeket heterogén katalitikus re
akcióhoz és szimultán szeparációhoz alkalmaztak. Ez a 
membrán képes abszorbeálni a hidrogénatomokat és lehe
tővé teszi diffúziós transzportjukat. A palládiumötvöze
teken kívül még az ezüstöt használják fémmembránként, 
amely az oxigént engedi át szelektíven. Pórusmentes oxid- 
membránokat -  bár korlátozott mértékben -  szintén szok
tak alkalmazni membránreaktorokban, ha megfelelően 
magas szelektivitást mutatnak. A szilícium-dioxid pl. a 
hidrogént engedi át szelektíven, míg a kalciummal stabili
zált cirkónium-oxid, vagy az ólom-oxid csak az oxigént. 
A pórusos membránok közül kerámia és üveg anyagú 
membránok kerülhetnek szóba a membránreaktorok ese
tén. Sajnos, törékenységük miatt az üvegmembránok al
kalmazása igen szűk keretek között mozoghat, bármilyen 
jól strukturált, egyenletesen kicsiny pórusokat lehet kiala
kítani bennük. Előnyösebb mechanikai tulajdonságaik mi
att a kerámia membránokat szívesebben alkalmazzák e cé
lokra, ráadásul a katalizátort viszonylag könnyű erre a 
felületre felvinni, s igen jó  katalizátor felület/térfogat 
arány érhető el. A membránreaktorok elterjedésében áttö
rést hozhat a zeolit anyagú membránok megjelenése. 
A sokféle alaptípusnak, a módosítási lehetőségeknek, s a 
technikailag viszonylag egyszerűen kivitelezhető felületi 
bevonásnak köszönhetően a zeolitmembránok tulajdonsá
gai az adott szeparációs célnak megfelelően, rugalmasan 
alakíthatók ki.

Modulok

Az említett szervetlen anyagú membránok legegyszerűb
ben lap és cső konfigurációjú (illetve ún. monolit, méhsejt- 
szerű) modulként állíthatók elő, így leginkább az ilyen tí
pusú membránreaktorok alkalmazása terjedt el. 
A modulokban a membrán két részre osztja a reaktort, így 
általában lehetőség nyílik az egyenáramú, ellenáramú, va
lamint az egymásra merőleges áramú működtetés megva
lósítására.

A katalizátor helyzete

A magas hőmérsékletű, katalitikus membránreaktoroknál 
az 1. ábra reaktora leginkább csak pufferként szolgál, s a 
katalizátort a membrán modulban szokták elhelyezni (bár 
elvileg semmi akadálya sincs a reaktorban megvalósított 
reakció és a szimultán membrános szeparáció kombináci
ójának). Ennek lehetőségeit mutatja be a 3. ábra. Látható,
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membrancso membrán cső membráncső

katalizátor katalizátor katalizátor

3. ábra. A katalizátor lehetséges elhelyezkedése

hogy a katalizátor elhelyezkedhet a membráncső belsejé
ben, a felületén, sőt a membrán anyagában is. A legegysze
rűbb és legkézenfekvőbb megoldás, ha a cső belseje tartal
mazza a katalizátort. Ennek nagy előnye az előállítás és a 
működtetés egyszerűsége, s hogy a katalizátor kimerülése
kor igen egyszerűen cserélhető újra. A másik két elrende
zésnél a katalizátor rögzítve van a membránhoz.

Reakciók megvalósítása 
membránreaktorban

Reakciók termék-elvétellel. A katalitikus membránreaktor
ban megvalósított reakciók túlnyomó többsége az egyen
súlyi reakciókhoz tartozik, s e különleges rendszerek elő
nye abban mutatkozik meg, hogy a terméket szelektíven, a 
képződés ütemében lehet eltávolítani. így a reverzibilis re
akcióknál a folyamat úgy befolyásolható, hogy a képződés 
iránya lesz a kedvezményezett, vagyis magasabb konver
zió érhető el.

A szerves kémiai reakciók közül talán a ciklohexán ben
zollá, illetve ciklohexénné történő dehidrogenezését tanul
m ányozták eddig legtöbben. Pórusos és pórusmentes 
membránokat egyaránt használtak a reakcióhoz. Palládi-

1. táblázat
S z e r v e s  k é m ia i  r e a k c ió k  m e m b r á n r e a k to r b a n  [5]

Membrán/katalizátor Szubsztrát Termék Hőfok (K)

p.m. Pd/25 % Ag etán etilén 644-727

p.m. Pd/23 % Ag ciklohexán ciklohexén,
benzol 400

p.m. Pd/0,5 % Pt A120 3 
felületen ciklohexán benzol 473

p.m. Pd/Ni i-pentén izoprén 683
p. Vycor üveg/0,4% Pt 

A190 , gyöngyön ciklohexán benzol 488

p. üveg/0,5 % Pt 
AL,0, részecskén ciklohexán benzol 553-573

p. y-Al,0, metanol aceton 473-773
p. Al2O3/20% Cr20 3 

a felületen
propán propén 848

p. Al90 3/Pt, Sn, ZnA104 i-pentén izoprén 823
p. A120 3/V20 5 etil-benzol sztirol 898

Jelmagyarázat: p.m. -  pórusmentes; p. -  pórusos

mkl

2. táblázat
S z e r v e t le n  k é m ia i  r e a k c ió k  m e m b r á n r e a k to r b a n  [5 ,7]

Membrán/katalizátor Szubsztrát Termék Hőfok (K.)

üveg/MoS, H,S H„ Sx 873-1092
AL,03/MoSx H,S H2, sx 1073

ZrO,/5,2% CaO H ,0 H„ 0 , 1673-2073
Vycor-üveg/RuCl3 H,0, СО H„ C 07 403-438

Pd üveg/Fe20 3-Cr20 3 н 20 , СО H2, c o 2 673

umötvözetet és 300 kPa alatti nyomást alkalmazva 99,7% 
konverziót lehetett elérni. A fém itt membránként és kata
lizátorként is szolgált, s a rendszer nagy előnye volt, hogy 
tiszta H2 gáz keletkezett. Pórusos membránok (kerámia és 
üveg) felhasználása kevésbé tűnt előnyösnek, hiszen a ka
talizátort külön kellett biztosítani, s a szelektivitásban sem 
tudtak versenyezni a palládiumötvözettel.

Az 1. táblázatban néhány jellemző szerves katalitikus 
folyamatot foglaltunk össze, amelyeket membránreaktor
ban valósítottak meg. A reakciók kiinduló komponensét, 
termékét, az alkalmazott membránt és katalizátort, vala
mint a hőmérsékletet is feltüntettük az adatok között.

A szervetlen kémiai reakciók sorában a hidrogén-szul- 
fid dehidrogénezését vizsgálták eddig nagyon sokan, mi
vel ennek a folyamatnak 1 075 K alatt igen kicsi az egyen
súlyi konverziója:

x H2S = x H2 + Sx

A hidrogén eltávolításával a folyamat hatékonysága itt 
is jelentősen növelhető. A membránreaktorban pórusos 
üvegmembrán és MoS2 katalizátor alkalmazásával a kon
verziót kétszeresére tudták növelni. A további fontosabb, 
membránreaktorban tanulmányozott szervetlen kémiai re
akciókat a 2. táblázat mutatja, köztük a víz-gáz reakciót, il
letve a vízbontást [5,7].

Reakciók megvalósítása a kiinduló komponensek sza
bályozott adagolásával. A katalitikus membránreaktorok 
kialakulásának története a termék-elvétellel kombinált re
akciókkal kezdődött. Azonban a vizsgálatok során kide
rült, hogy a membrán arra is alkalmas lehet, hogy rajta ke
resztül a reaktánsok adagolását egymástól függetlenül 
szabályozzuk, ami bizonyos folyamatok esetén rendkívül 
fontos. Ilyen reakció pl. az olefinek hidrogénezése vagy al
koholok parciális oxidációja. A hidrogénezésekhez legin
kább palládiummembránt használnak. Itoh és munkatársai
[8] propént alakítottak át propánná, illetve 1-butént bután- 
ná 100 °C-on úgy, hogy a reakcióhoz szükséges hidrogént 
a membránon keresztül adagolták. Gryaznov és munkatár
sai metanol és etanol aldehiddé történő konverziójáról szá
moltak be [9] ezüst anyagú membránon át történő oxigén 
adagolással, s 56%-ról 83%-ra sikerült növelniük a szelek
tív konverziót.

Kombinált alkalmazások. A reaktánsok membrán segít
ségével történő szabályozott adagolása és a termékek eltá
volítása hasonlóképpen két olyan folyamat, amelyet együt
tesen is lehet alkalmazni. Suzuki [10] többféle reakcióról
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(nanométerbeszámolt, ahol a kétféle transzportfolyamat
hoz rendkívül vékony zeolitmembránokat 
használt. A katalitikus membránreaktorban a 
reaktánsokat az egyik oldalon adagolta, míg a 
másik oldalon a termékeket vette el. Ily módon 
pl. 1-hexént alakított át benzollá HX tipusú 
zeolittal, s a permeátum oldalon kizárólag a 
benzol dúsult fel.

Szimultán reakciók. A palládium anyagú 
pórusmentes membrán különleges, H2 oldási 
és diffúziós képességét kihasználva olyan kap
csolt reakciókat lehet membránreaktorokban 
megvalósítani, ahol a membrán egyik oldalán 
hidrogénezés, a másik oldalán dehidrogénezés 
játszódik le. Ily módon pl. Pd/Ru membránt al
kalmazva ciklohexanol dehidrogénezését és 
fenol ciklohexanonná való hidrogénezését ol
dották meg egy kapcsolt rendszerben [11], 
amelynek előnyei:

>  a képződő hidrogén az egyik reakció terméke, míg a 
másikban reaktáns;

>  a hidrogén reakcióval történő eltávolítása a memb
rán permeátum oldalán kicsi H2 koncentrációt ered
ményez, ami növeli a diffúzió hajtóerejét;

>  a két reakció komponensei nem keverednek;
>  az exoterm hidrogénezési reakcióban termelődő hő 

a membránon keresztül fedezheti az endoterm 
dehidrogénezési reakció energia igényét.

Különleges példák a szervetlen katalizátoros 
membránreaktoroknál

Nem-szelektív membránreaktor. A membránreaktoroknál a 
membránnak általában szelektíven kell átengednie egy- 
egy komponenst. Elképzelhető azonban olyan alkalmazás 
is, ahol a membrán egyáltalán nem működik szelektíven, 
csupán a reakció sztöchiometriáját szabályozza. Az egyik 
legfrappánsabb példa erre az ún. Claus-reakció, amelyet 
füstgázok kén-dioxid mentesítésére lehet használni az 
alábbi egyenlet szerint:

SOz + 2 H2S = 3/8 Sg + 2 H20

Pórusos membrán 
◄------------------------------------- ►

4. ábra. Claus-reakció megvalósítása membránreaktorban 
Az ábrán az adott komponensek koncentrációprofilja jelenik 

meg, amely a membránon belül levő reakcióterületen vagy reak
ciózónán törik meg, vagyis ott játszódik le a reakció

5. ábra. Fermentáció összekapcsolása pervaporációval

A kén-dioxid koncentrációjának változása miatt a ha
gyományos reaktorokban nehéz szabályozni ezt a reakciót. 
Ha azonban pórusos kerámiamembrán falában játszódik le 
a folyamat -  amint arról Sloot és társai beszámoltak [12] 
a megfelelő sztöchiometriai viszonyokat stabilan fenn le
het tartani (4. ábra).

A  makropórusos membrán pórusmérete a mikrométer 
tartományban van, gázok szeparációjára nem alkalmas. 
A membrán anyaga a-A l20 3, ami y-Al20 3-dal van bevonva. 
A reakció magas hőmérsékleten (150 °C felett) megy végbe 
és a termékeket (kén ill. víz) gőz formájában lehet eltávolí
tani. Mindkét gáz diffúndálni fog a pórusos membránban, s 
megtörténik a pillanatszerű reakció valahol a membránon 
belül, egy reakciófelület mentén. A termékek mindkét oldal 
felé diffúndálnak, és kondenzációval kinyerhetők. A reakció 
sebességmeghatározó lépése a diffúzió. Ha ezek után az 
egyik kiinduló komponens koncentrációja megváltozik, a 
koncentrációprofil is módosul és a reakciófelület eltolódik. 
Ha például a kén-dioxid koncentráció csökken, a reakciófe
lület a baloldal (kén-dioxid) felé fog eltolódni. így a külön
böző diffúziós ellenállások alkalmazásával a kívánt sztö- 
chiometria fenntartható. Ez a koncepció természetesen 
használható más reakcióknál is (pl. NOx eltávolítása).

Folyadékfázisú membránreaktor. A membránreaktorok 
alkalmazását célzó kutatások nagy része a gázfázisú reak
ciókat vette/veszi célba. A membránreaktorok azonban fo
lyadékfázisú reakcióknál is alkalmazhatók. Ilyenek pl. 
azok a speciális kondenzációs (egyensúlyi) reakciók, ahol 
termékként víz keletkezik. A víz pedig pervaporációval 
könnyen eltávolítható [1]. Egyszerű tartályreaktort perva- 
porációs egységgel kombinálva igen magas konverzió ér
hető el, ha a vizet folyamatosan (képződésének ütemében) 
eltávolítjuk a rendszerből (5. ábra). Ilyen rendszerről szá
moltak be pl. Krupiczka és munkatársai etanol és ecetsav 
észterezésekor [13].

Olaj sav és metanol szervetlen savakkal katalizált észte- 
rezését kationcserélő membránok alkalmazásával valósí
tották meg francia kutatók. Rendszerüknek az ioncserélő 
membránreaktor (Reactor Exchanging Membráné Ions: 
REMI) nevet adták [14]. A kialakított berendezés nagy elő-
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nye, hogy a tennék teljesen tiszta, semmiféle szennyező
dést nem tartalmaz.

Összegzésként megállapítható, hogy a katalitikus 
•membránreaktorokban már igen sokféle reakciót tanulmá
nyoztak idáig laboratóriumi méretben, s a potenciális reak
ciók száma is nagy. Az ipari alkalmazásnak erősen korlátot 
szabnak (egyelőre) az alacsony szeparációs faktor, a magas 
hőmérséklet huzamosabb fenntartása, a katalizátor mér
gek, s az anyagátadási problémák.

Membrán bioreaktorok

A biokatalizátort alkalmazó reakciók és valamilyen memb
rán szeparációs művelet összekapcsolásával alacsony hő
mérsékleten működő membrán bioreaktorok alakíthatók ki 
[3,6,15,16]. Ezek a különleges reaktorok -  a korábban is
mertetetett szempontokon túl -  tovább csoportosíthatók az 
alkalmazott biokatalizátor fajtája (sejtek vagy tisztított en
zimkészítmény), illetve elhelyezkedése szerint (rögzített, 
vagy szabad formájú) [16-19]. A membrán bioreaktorokat 
az alkalmazott biokatalizátorra utalva szokták időnként 
membrán fermentomak (itt sok esetben steril körülmények 
között kell dolgozni), illetve enzim-membránreaktomak is 
nevezni. A szabad biokatalizátort használhatjuk a reakció
keverékben szuszpendálva/oldva, illetve a membrán mo
dulba bezárva. A membránhoz többféle módszerrel lehet 
rögzíteni a biokatalizátort: adszorpciós úton, a membrán 
pórusaiba préselve, gél filmbe zárva, ionos, vagy kovalens 
kötést kialakítva a biokatalizátor és a membrán között, ke
resztkötést alkalmazva stb.

A membrán bioreaktorokat igen enyhe körülmények 
között lehet működtetni, így jóval szélesebb a választék a 
membrán műveletek, a membrán anyaga és a membrán 
modulok vonatkozásában, amely rendelkezésre áll a kü
lönféle folyamatok megvalósításakor. Tehát a kialakítható 
rendszerek igen sokszínűek, számos egyéni ötlet, megol
dás született az ezen a területen végzett kutatások során. 
E sokszínűség miatt viszonylag nehéz a membrán bioreak
torokban eddig megvalósított reakciókat csoportosítani. 
Talán a legcélszerűbb az, ha a kitűzött cél szerint soroljuk 
fel a biokonverziókat. A membrán bioreaktorok kialakítá
sának célja általában egyrészt a biokatalizátor visszatartá
sa a rendszerben, másrészt a termék/melléktermék kinye- 
rése/eltávolítása. A reakciók megvalósítása során elérendő 
speciális célok alapján hat csoportba osztva (membrán fer- 
mentorok, m akrom olekulák hidrolízise, biokonverziók 
lipáz enzimmel, kofaktor regenerálás, szennyvíztisztítás, 
egyéb) vesszük sorra a konkrét, membrán bioreaktoros fo
lyamatokat.

Membrán fermentorok

A mikrobiális sejteket alkalmazó fermentáció és egy 
membrán szeparációs művelet összekapcsolásánál igen 
fontos szempont, hogy steril körülmények között kell-e 
dolgozni. Ha igen, akkor gondosan meg kell választani a 
membrán, s a készülék anyagát, hogy a (legtöbbször éles 
gőzzel történő) sterilezést bírja. A termékképzést célzó fér-
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mentációk során igen sokszor fordul elő, hogy az előállí
tandó komponens inhibíciós hatást gyakorol a mikrobára, 
így célszerű eltávolítani. Az egyik leggyakrabban idézett 
példa erre az esetre az etanol fermentáció, amelyet pl. per- 
vaporációval, dialízissel, membrán desztillációval és per- 
trakcióval [1,16] is össze lehet kapcsolni a szimultán ter
mékeltávolítás céljából. Sok szempontból hasonló a tej sav 
fennentáció esete is, ahol a terméket pl. elektrodialízissel 
lehet folyamatosan kinyerni [6]. Ezekben az esetekben a 
membrán készülék a bioreaktoron kívül helyezkedik el, a 
fermentlevet a reaktorból juttatják el a membrán modul
hoz. De elképzelhető olyan rendszer is, ahol a membrán 
készülék a fermentor belsejébe van beépítve. Ilyen memb
rán fermentort mutat be Karaffa [20], amelynél dialízist al
kalmaztak, s ezzel egyrészt rendkívül magas sejt sűrűséget 
lehetett elérni, másrészt az esetleges kellemetlen hatású 
metabolikus melléktermék eltávolítását is lehetővé tette.

Makromolekulák hidrolízise

Ebben a csoportban olyan makromolekulák hidrolíziséről 
van szó, mint a fehérjék és a szénhidrátok (keményítő, cel
lulóz, pektin). Ezek membrán bioreaktorban megvalósí
tott, biokatalitikus lebontására néhány példát a 3. táblázat 
mutat be. A felsorolt reakciók mindegyikénél a szubsztrát 
hosszú szénláncú, nagy molekulatömegű, míg a termék kis 
molekulatömegű vegyület. így a membrán bioreaktorban a 
méret szerinti szeparáció alapján választott pórusos memb
rán (pl. mikroszűrő, ultraszűrő, dialízis membrán) egyrészt 
visszatartja a szubsztrátot, másrészt képes elválasztani a 
gyakran inhibíciót okozó terméket [18]. Ez a fajta elrende
zés azt igényli, -  ami a membrán bioreaktor kialakításánál 
itt igen fontos szempont - ,  hogy a szubsztrát és a biokata
lizátor közvetlenül érintkezhessen. Ez megoldható úgy is, 
hogy a biokatalizátorként alkalmazott enzimet, vagy sejtet 
a membránnak arra az oldalára rögzítjük, ahol a szubsztrát 
fog áramolni, illetve rögzítés nélkül, egyszerűen a szub
sztrát oldatba keverve is működtethető a rendszer.

A táblázatban felsorolt példák között a keményítő és a 
cellulóz hidrolízisével glükózoldathoz jutunk, amely ma-

3. táblázat
M a k r o m o le k u lá k  h id r o l íz i s e  m e m b r á n  b io r e a k t o r b a n  

[17,19]
Szubsztrát Enzim Membrán modul

manióka keményítő Glükoamiláz 
(Asp. niger) kapilláris modul

kukorica keményítő Glükoamiláz kapilláris modul

manióka keményítő Termamyl 120 L 
(a-amiláz, Novo) kapilláris modul

cellulóz
Cellulóz

(Sporotrichum
cellulophilum)

kapilláris modul

cellulóz Celluláz
(Cellulast, Novo) cső modul

pektin pektolitikus enzimek nylon membrán
kazein makropeptid Tripszin spirál modul

hal proteinek Proteáz kapilláris modul
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napság fontos kiinduló (bio)anyag számos vegyipari, 
gyógyszeripari eljárásnál. Az enzimatikus pektinbontás 
gyümölcsök feldolgozásakor hatékonyabb lényerést, illet
ve a gyümölcslevek tükrösre szűrését teszi lehetővé. A fe
hérjék hidrolízisekor értékes aminosavak, oligopeptidek 
nyerhetők. Az itt bemutatott példák mindegyike kis módo
sítással alkalmazható a megfelelő (poliszacharid illetve fe
hérjetartalmú) agráripari hulladék feldolgozására is.

Biokonverziók lipáz enzimmel

A lipáz enzim egyaránt képes az észterkötés létrehozására 
és hasítására, így észterezési és hidrolitikus reakciókat is 
tud katalizálni. Ezek természetesen egyensúlyi reakciók, 
és sokszor a reakció irányát az alkalmazott körülmények 
szabják meg. A lipázos reakciók membránreaktorban tör
ténő megvalósítását az indokolja, hogy a reakciók szub- 
sztrátjai illetve termékei igen gyakran eltérő old- 
hatóságúak, ugyanakkor maga az enzim határfelületen 
aktiválható. így emulziós rendszer helyett (ahol a kompo
nensek elválasztása a reakciót követően nehézkes) memb
ránreaktorban végezve a biokonverziót, további szeparáci
ós, tisztítási lépésre sok esetben egyáltalán nincs szükség, 
ami jelentős előnyt jelent. A membrán anyagát célszerűen 
úgy kell kiválasztani, hogy a két fázis közül az egyik ned
vesítse a membránt. Kis mértékű túlnyomást alkalmazva a 
nem-nedvesített oldalon, a membránon belül a két fázis kö
zött határfelület hozható létre.

Az egyik legtöbbet tanulmányozott lipázos reakció az 
olajok/zsírok hidrolízise [16], amelyhez kapilláris és sík
lap membrán modulokat, illetve hidrofil (pl. cellulóz) és 
hidrofób (pl. polipropilén) anyagú membránokat egyaránt 
használtak. A lipáz enzimet célszerű (pl. fizikai adszorpci
óval) rögzíteni a membrán felületén. Az anyagátadási 
problémák leküzdése érdekében a lipid fázist azon az olda
lon érdemes cirkuláltatni, ahova az enzimet rögzítették. 
Sokféle triglicerid hidrolízisét vizsgálták eddig (vajzsír, 
olíva olaj, napraforgó olaj, szójaolaj, repceolaj, sertészsír, 
marhafaggyú stb.), a legújabb kutatási terület pedig, -  
amelynek környezetvédelmi jelentősége is van -  a használt 
sütőzsiradékok hidrolízise [21].

Skót kutatók a kapilláris membrán bioreaktor tovább 
fejlesztett változatában a csövecskéket olyan részecskék
kel töltötték meg, amelyek felületére korábban az enzimet 
rögzítették [22]. Ily módon a reakció fajlagos sebessége je 
lentősen növelhető volt (0,2 mol/h/m2).

Számos esetben észterezési/átészterezési reakció is 
megvalósítható membrán bioreaktorban [17,19]. Ide tarto
zik pl. a mono- illetve digliceridek előállítása, trigliceridek 
zsírsav összetételének megváltoztatása (előnyösebb tulaj
donságokkal rendelkező zsírsavak bevitele), viaszok szin
tézise stb.

Az észterezési reakció során víz keletkezik, aminek el
távolítása szintén történhet membrános eljárással (pl. per- 
vaporációval), amit -  ha a reakcióval párhuzamosan, ah
hoz szervesen integrálva használjuk -  szintén tekinthetünk 
membrán bioreaktomak. Pervaporációt alkalmaztak a kép
ződő víz eltávolítására pl. gliceridek szintézisénél, illetve

kis molekulatömegű, természetes aromaészterek előállítá
sánál. Ez utóbbi eljárásnál megvizsgálták az illékony ter
mék szimultán pervaporációs kinyerését is organofíl 
membránnal.

Kofaktor regenerálás

A biokatalízis előnyei miatt egyre több kémiai átalakítást 
próbálnak meg biokatalizátorok, enzimek segítségével 
végrehajtani. Az oxido-reduktáz enzimek csoportja azért 
nagyon jelentős ezen a területen, mivel rendkívül sokféle 
átalakításra képesek a szubsztrátok igen tág körében. Saj
nos, ezek az enzimek azonban általában kofaktort (pl. 
NAD, NADP, ATP) igényelnek működésükhöz, amelyek 
rendkívül drágák. Az oxido-reduktáz enzimekkel végzett 
reakciók elfogadható költségráfordítású megvalósításához 
két megoldás kínálkozik: vagy teljes, élő sejteket kell al
kalmazni biokatalizátorként (ahol a kofaktor regenerálás 
az anyagcsere során zajlik), vagy tisztított enzimkészít
mény felhasználásakor a külön adagolt kofaktort regenerá
lással újra felhasználhatóvá kell tenni. Mindkét esetre talá
lunk példákat a szakirodalomban.

A rendszerbe külön betáplált kofaktor regenerálását 
számos esetben -  a fő reakcióval párhuzamosan -  memb
rános művelet beiktatásával, enzimes úton végzik [23]. 
A kofaktorok membrán bioreaktorban történő regenerálá
sához vagy ún. kapcsolt enzimet, vagy kapcsolt szubsztrá- 
tot használnak. Az első esetben a kofaktort egy, -  a főreak
ciót katalizáló enzimtől -  eltérő enzimmel regenerálják, 
ahol szubsztrátként célszerűen valamilyen olcsó, könnyen 
hozzáférhető komponenst választanak az adott, második 
enzimhez (általában dehidrogenáz enzim) [17], a képződő 
melléktermék viszonylag könnyen eltávolítható. A kap
csolt szubsztrát esetében ugyanazt az enzimet alkalmazzák 
a kofaktor regenerálásához, mint a főreakcióhoz, csak egy 
olyan, gondosan megválasztott szubsztrátot adagolnak 
még a rendszerhez, amelynek segítségével az enzimet az 
ellentétes irányú reakcióba viszik, s így az elhasznált 
kofaktor az eredeti állapotba kerül [24]. Egy ilyen kapcsolt 
szubsztrátos rendszer vázlatát mutatja a 6. ábra, ahol 2-fe- 
nil-propionaldehid alkohol dehidrogenáz enzimmel törté
nő redukciója során a NAD koenzim regenerálását etanol 
adagolásával, illetve acetaldehiddé való konverziójával 
végezték [25].

6. ábra. Kapcsolt szubsztrátos reakció kofaktor regeneráláshoz 
ADH - alkohol dehidrogenáz 

NADH és NAD - kofaktor
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A kofaktorok enzimes regenerálását membrán bioreak
torban úgy lehet megoldani például, hogy a kofaktorhoz 
kovalens kötéssel polimert (pl. polietilénglikol) kapcsolva 
a molekulaméretét megnövelik, s így a mikroszűrő, ultra
szűrő tartományban üzemelő membrán képes visszatartani 
mind az enzimet, mind a kofaktort a reaktorban [26]. Ily 
módon a reakció szubsztrátjai és termékei diffúzióval ju t
nak át a membránon keresztül a biokatalizátorhoz, majd a 
reakciót követően ugyancsak diffúzióval kerülnek ki a 
rendszerből.

Szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztításnál a membrán bioreaktorokat akkor 
alkalmazzák általában, ha előírások szerinti, garantált mi
nőségű vizet (permeátumot) kell biztosítani, vagy helyhi
ány miatt nincs lehetőség az ülepítésre [27]. Membránként 
ezen alkalmazásoknál leginkább mikroszűrőket illetve ult
raszűrőket építenek be, amelyeknél az egyik legfontosabb 
követelmény a hatékony tisztíthatóság, s funkciójuk a le
bontást elősegítő mikrobák, valamint a szilárd szennyező
dések visszatartása [28]. Brit kutatók kommunális szenny
víztelepi eleven iszap kezelésénél vizsgáltak csőmembrán 
modulokat [29], s megállapították, hogy az alkalmazott 
technikával sikerült átlátszóan tiszta terméket produkálni
uk, amely gyakorlatilag nem tartalmazott élő mikroorga
nizmust, és kicsi COD értéke volt. Kicsi [30] arról számolt 
be, hogy élelmiszeripari szennyvizek kezelésénél sikerrel 
alkalmaztak ún. bemerülős membrán bioreaktort (Zeno- 
Gem®) olyan ún. ZenoWeed® kapilláris membránnal, 
amelynél külső köpeny nincs, a csövecskékben belül vá
kuumot létesítenek, s a működtetés során kívülről a memb
ránokra rakódó részecskéktől a levegőztetés buborékjai se
gítségével szabadulnak meg. A nagy léptékű tartam 
kísérletek bebizonyították, hogy e membrános lejárással a 
szuszpendált szilárd szennyeződéseket és a szerves anyag 
legnagyobb részét el lehet távolítani.

Egyéb

Ebben az alfejezetben azok a példák szerepelnek, amelyek 
a fenti kategóriák egyikébe sem fértek be, viszont ipari 
fontosságuk vitathatatlan. Talán az egyik legjelentősebb 
membrán bioreaktoros eljárás a tej enzimes laktóz- 
mentesítése [17]. A tejcukor érzékeny emberek számára 
fejlesztették ki azt az eljárást, ahol a laktózt fí-galaktozidáz 
enzim segítségével alkotóira bontják (galaktóz és glükóz). 
A membrán bioreaktorban az enzimet a membránhoz rög
zítik, s a tejet átáramoltatva a reaktoron a laktóz elbomlik, 
így laktózmentes tejet lehet előállítani.

A lipázos reakciókon kívül más kétfázisú folyamatok is 
megvalósíthatók membrán bioreaktorban [17]. Ide tartozik 
pl. az aciláz enzimes aminosav-előállítás, vagy peptid 
szintézis a-kimotripszinnel. Számos esetben fordított mi
cellákat is alkalmaznak a kétfázisú folyamatok során az 
anyagátadás javítására, amelyeket aztán membrános mű
velettel bontanak meg, s nyerik vissza a biokatalizátort az 
emulziós rendszerből.

A membrán bioreaktoros alkalmazások egyik igen fon
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tos csoportja az enantioszelektív reakciók. Ezeket pl. lipáz 
enzimek is katalizálhatják (pl. [31 ]), de legtöbbször oxido- 
reduktáz enzimeket használnak [17], így a kofaktor rege
nerálás fejezetében is említhettük volna őket. Az enan
tioszelektív reakciók, illetve az általuk megvalósítható 
reszolválás eredményeként kapott optikailag tiszta kompo
nensek alkalmazása egyre nagyobb fontosságú pl. a 
gyógyszeriparban, környezetvédelemben (pl. növényvé
dőszerek).

A membrán bioreaktorokban zajló folyamatok nyo- 
monkövetése, monitorozása [32], a kinetika illetve az 
anyagátadás korrekt leírása, modellezése [33,34], a stabili
tás és a gazdaságosság [35] kérdéseinek alapos vizsgálata 
mind-mind igen fontos feladat a tématerület kutatása so
rán. A membrán bioreaktorok jelentőségét a nagyszámú 
kutatási projekt és publikáció mellett az is mutatja, hogy 
manapság már egyes biotechnológiai készülékgyártó cé
gek speciális célokra alkalmas (pl. növényi sejt fermentá
ció) mini membrán bioreaktorokat kínálnak.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét mond a D 29115 és a T 22622 nyilván
tartási számú OTKA témák keretében kapott támogatásért.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Bélaftné Bakó Katalin: Membránreaktorok 
A közlemény célja a membránreaktorok fajtáinak, jellemzőinek 
és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Ismertetés olvasható a 
szervetlen katalizátoros membránreaktorokról, amelyeket főként 
gázfázisú, szervetlen és szerves kémiai reakciókhoz alkalmaz
nak, illetve a membrán bioreaktorokról, ahol biokatalizátorok fel- 
használásával enyhe körülmények között, jó hatékonysággal és 
szelektivitással lehet rendkívül sokféle biokonverziót megvalósí
tani.

[Magy. Kém. Lapja, J7, 420 (2002)] 

SUMMARY

K. Bélafi-Bakó: Membrane Reactors
The aim of this paper is to give an overview on types, features and 
utilisation possibilities of membrane reactors. In the article mem
brane reactors for organic and inorganic reactions in gas phase by 
using inorganic catalysts and membrane bioreactors for realising 
several different bioconversions with high effectiveness and 
selectivity by using biocatalysts are described.

Új gyümölcsraktározási adalékot 
engedélyezett az EPA

Az USA-beli EPA (Környezetvédelmi Ügy
nökség) engedélyezte, hogy a Rohm&Haas 
cég SmartFresh néven új almaraktározási 
adalékként 1-metil-ciklopropént (1-MCP) 
hozzon forgalomba. A cég az anyagot más 
gyümölcsök (sárgabarack, avokádó, brokko
li, kivi, papaya, körte, szilva, mangó, diny- 
nyeféleségek, mandarin, paradicsom stb.) 
tárolási adalékaként is be kívánja jegyeztet
ni. A gyümölcsök érésekor etilén keletkezik 
és az 1-metil-ciklopropén azáltal lassítja az 
érési folyamatot, hogy a gyümölcs felületé
nek azon pontjaira abszorbeálódik, ahová 
különben az etilén abszorbeálódna. (Chemi
cal Week, August 21, 2002, p. 29.)

Bizonyíték a kőolaj szervetlen 
eredetére

Az Orosz Tudományos Akadémia és az 
Orosz Állami Kőolaj- és Gázipari Egyetem 
tudósai számításokkal és kísérletekkel bi
zonyították, hogy szervetlen anyagokból 
(vasoxid, kalcium-karbonát és víz keveré

kéből) 500 000 bar nyomáson és 1 500 °C 
hőmérsékleten olyan reakciótermék kelet
kezik, amely C1 -C10 szénhidrogéneket tar
talmaz. Ilyen körülmények a Föld kérge 
alatt 100 km-es mélységben léteznek, ami 
arra utal, hogy az eddigi elképzelésekkel el
lentétben a kőolajok nem állati és növényi 
maradványok viszonylag kis mélységű üle
dékes kőzetekben végbement bomlásával, 
hanem szervetlen anyagokból keletkeznek. 
(Chemical Week, August 21, 2002, p. 29.)

Környezetbarát vegytisztítószer

Az ICI (Imperial Chemical Industry, Ang
lia) és a Linde Gas ipari gázok csoportja 
Washpoint néven forradalmian új, cseppfo
lyós szén-dioxidból és egy eddig meg nem 
nevezett detergensből álló vegytisztító fo
lyadék recepturát dolgozott ki, amely az ún. 
száraz vegytisztításnál helyettesítheti a je
lenleg használt, de környezeti problémákat 
okozó klórozott oldószereket, mint pl. a 
perklóretilént. Az új szer mindenféle textí
lia, bőr és szőrme tisztítására használható. 
További előnye, hogy kis hőmérsékleten 
fejti ki tisztító hatását és így kevésbé ron

gálja a tisztítandó anyagokat. Az ICI és a 
Linde szerint az új típusú száraztisztító be
rendezések olyan nyomásfokozatra vannak 
méretezve, hogy képesek a szén-dioxidot 
cseppfolyós állapotban tartani. (European 
Chemical News, 2-8 September2002, p. 
29.; Chemical Week, August 28/September 
4, 2000, p. 20.)

Egyiptomban „olefinek-metanolból” 
nagyüzem épül

Az egyiptomi kormány engedélyezte, hogy 
a kairói székhelyű Eatco Petrochemical cég 
olefineket (etilént és propilént) és poliole- 
fineket (polietiléneket, polipropilént) gyár
tó üzemeket építsen. A beruházás 1,4 milli
árd USD-ba fog kerülni. A tervezett gyár 
érdekessége, hogy az olefineket nem ha
gyományos pirolízissel, hanem az amerikai 
UOP és a norvég Norsk Hydro cégek által 
kidolgozott „metanolból-olefinek” (ang.: 
MTO = Methanol-To-Olefins) eljárással 
fogják előállítani. Az üzemben évente 300 
kt polietilént és 200 kt polipropilént szán
dékoznak gyártani. (Forrás: Chemical 
Week, June 19, 2000, p. 21) SP
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Válogatott fejezetek a környezeti kémia 
legújabb eredményeiből

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

Biogeokémiai körfolyamatok, a karbóniumciklus

PAPP SÁNDOR*

Bevezetés

A természeti környezetben a kémiai elemek és a belőlük 
képződött vegyületek biotikus és abiotikus partnerrel egy
aránt kölcsönhatásba léphetnek. Noha viselkedésüket a 
környezetben is az ismert fizikai és kémiai alaptörvények 
szabják meg, a sokféle átalakulási lehetőség és környezeti 
tényező, valamint a tág határok között változó koncentrá
cióértékek miatt ezek a folyamatok sokkal nehezebben át
tekinthetők, mint azok, amelyeket laboratóriumokban 
vagy kémiai technológiai rendszerekben hajtunk végre.

A vegyületek az ökológiai rendszerekben transzport-, 
eloszlási, megoszlási és akkumulációs folyamatokban 
vesznek részt, kémiai, fotokémiai és biológiai reakciók so
rán alakulnak át. Minthogy az ökológiai rendszerek nyitot
tak, az egyensúlyi állapot esetükben csupán többé-kevésbé 
közelíthető meg. A természeti rendszerek viselkedésének 
leírása során ezért a következő egyszerűsítő feltételeket 
kell bevezetnünk:

-  azok a reakciók, amelyek a kiszemelt komponens tar
tózkodási idejéhez (tumover) képest nagyon gyorsan 
játszódnak le, egyensúlyra vezetnek;

-  azok a reakciók pedig, amelyek a kiszemelt kompo
nens tartózkodási idejéhez képest nagyon lassan já t
szódnak le, figyelmen kívül hagyhatók.

Egy kémiai vegyület ökológiai viselkedésének leírásá
hoz a globális anyagmérleg megadása egyedül nem elégsé
ges. Sokkal fontosabb, hogy az ökológiai rendszer min
denkori feltételei között lehetséges átalakulási és 
lebomlási mechanizmusokat megismerjük, ily módon a ki
indulási anyagok, a köztitermékek és a végtermékek kon
centrációjának időbeli változását felderithessük. A szén 
biogeokémiai körforgásában pl. a szerves vegyületek mil
liói vesznek részt, amelyek közül néhány létfontosságú, 
míg mások extrém mérgező hatásúak. A nehézfémek a ter
mészeti környezetben jellegzetes viselkedést mutatnak, 
ami a konkrétan előforduló individuális kémiai részecske
fajtától, s ily módon döntően a kémiai mikrokömyezettől 
függ (speciation). Mivel termodinamikai okokból a teljes 
szegregálódás nem lehetséges, bármely vegyület -  elméle
tileg -  bármely környezeti szférában előfordulhat. Kritikus

* Veszprémi Egyetem, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék, Veszprém

állapot jön létre, ha a koncentráció értéke eléri azt a határt, 
ami az ökológiai szempontból még nem jelentős hatás és a 
rendszer tartós megzavarása között húzódik.

A biogeokémiai körforgás alapjai

A kémiai elemek mennyisége a Földön megközelítőleg ál
landó. Azonban eloszlásuk az egyes régiókban (atmoszfé
ra, hidroszféra, litoszféra, technoszféra, biológiai rendsze
rek), még inkább az egyes régiók között létrejövő 
anyagtranszport sebessége a természeti folyamatok és az 
antropogén beavatkozás következtében rövid és hosszú tá
von egyaránt változik.

Egy elem biogeokémiai körforgása definíciószerűen a 
következőket jelenti: az adott elem milyen mennyiségben, 
koncentrációban és vegyület formájában van jelen az 
egyes előfordulási helyeken (rezervoár); milyen mértékű 
az egyes rezervoárok közötti anyagtranszport; melyek 
azok a kémiai, biológiai és fizikai (geológiai) mechaniz
musok, amelyek az anyagtranszportot szabályozzák. 
A biogeokémiai körforgás bemutatja a természeti vagy 
antropogén anyagtranszport által létrehozott környezeti 
változásokat is, és a természetben ezek hatására létrejövő 
szabályozó (kiegyenlítő) mechanizmusokat (feedback).

Az egyes elemek körforgását a kémiai reakciók össze
kapcsolják, s az emberi tevékenység többé-kevésbé vala
mennyit befolyásolja. Az emberi beavatkozás mértékét az 
ún. technofilitási index [1] segítségével jellemezhetjük, 
ami az adott elem antropogén úton mobilizált éves meny- 
nyiségét a Clarke-féle indexhez viszonyítja (amely az elem 
átlagos koncentrációját adja meg a földkéregben).

Az elemek biogeokémiai körforgását meghatározó té
nyezőket a következőképpen csoportosíthatjuk:

biológiai tényezők:
-  az elem részaránya a biomassza átlagos összetéte

lében,
-  az elem redoxi-sajátsága a biológiai rendszerekben,
-  a bioakkumuláció, illetve biomagnifikáció mértéke,
-  az elem és vegyületeinek mérgező hatása;
kémiai tényezők:
-  az elem redoxi-sajátsága az abiotikus környezetben,
-  fotokémiai folyamatok lejátszódásának lehetősége,
-  hidrolízisfolyamatok lejátszódásának mértéke,
-  a vegyületek stabilitása és képződési feltételei,
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-  komplexképzési hajlam, disszociáció, illetve 
asszociáció vizes közegben,

-  a meghatározó vegyületek adszorpciós, illet
ve ioncsere képessége,

-  a leggyakoribb vegyületek oldhatósága;
fizikai tényezők:
-  az elem gyakorisága a földkéregben,
-  az elem és vegyületeinek illékonysága,
-  a különböző fázisok közötti megoszlás,
-  a biológiai és az abiotikus rendszerekben le

játszódó anyagtranszport mértéke;
technológiai tényezők:
- a  globális fogyasztás, illetve az előállított 

mennyiség,
-  a kitermelés, a gyártás és átalakítás technoló

giai jellemzői,
-  az alkalmazás jellegzetes formái.

A szén biogeokémiai körforgása

A szén biogeokémiai körforgása a földi élet szem
pontjából jelentős anyagtranszportot és a hozzá 
kapcsolódó kémiai átalakulások egész sorát foglal
ja  magában. A karbónium a bioszféra valamennyi 
dinamikus folyamatának résztvevője, továbbá a 
biomasszában lejátszódó képződési és bomlásfo
lyamatok révén körforgása szorosan kapcsolódik a 
többi biofil elem (H, O, N, S, P stb.) környezeti ciklusai
hoz. A szén körforgásának meghatározó folyamatait a fá
zisátmenetek és a többlépcsős, gyakran biokémiai 
redoxireakciók jelentik [2, 3].

Anyagáramok és karbónium-rezervoárok

A globális karbónium-anyagáramokat az 1. ábra, az egyes 
rezervoárokban található karbónium-mennyiséget pedig az
1. táblázat mutatja be.

Az atmoszféra karbóniumtartalmának kereken 99%-a 
C 0 2 formájában van jelen, ami abszorpciós és deszorpciós 
folyamatok révén a hidroszférával, légzési, bomlási és 
égésfolyamatok (forrás), valamint a fotoszintézis (nyelő) 
révén a kondenzált szférák alacsony oxidációfokú szénato
mot tartalmazó karbóniumtartalmával dinamikus egyen
súlyban van. A szén-dioxid gáz-, illetve hidratált formában 
az intenzív biológiai körfolyamat kulcsvegyülete. A hidro
szférában H C 0 3~-ionok formájában jelenlévő karbónium- 
mennyiség 60-szorosa az atmoszférában (C 02) és mintegy 
80-szorosa az élő organizmusokban található mennyiség
nek. Az óceánok C 0 2-ot nyelnek el az atmoszférából, illet
ve szén-dioxidot juttatnak vissza oda; a két folyamat ere
dőjeként az óceánok mint nyelők viselkednek, és az 
antropogén eredetű C 0 2 mintegy 50%-át abszorbeálják. 
A fotoszintézis révén évente mintegy 180' 103 Mt biomasz- 
sza képződik, és megközelítőleg ugyanennyi használódik 
el légzés és mineralizáció során. Az óceáni élő szervezetek 
rövid élettartamú mikroorganizmusokból állnak, amelyek 
karbóniumtartalma elhalásuk után oldható szervetlen szén
vegyületté alakul át. Kalcium-karbonát képződése és ki
ülepedése révén ebből jelentős mennyiség a tengerfenéken

1. ábra. A szén biogeokémiai körforgása (anyagáram: 103 Mt/év C)

1. táblázat
A Föld globális karbónium-lelőhelyei

Lelőhely Mennyiség,
M tC

Tartózko
dási idő, 

év

Litoszféra 72-109 108
karbonátos kőzetek 60-109
szerves szénvegyületek 12-109

Hidroszféra (CCb/HCOf) 38-106 300
Atmoszféra (C02) 0,7-106 4
Biomassza 3106

élő biomassza (szárazföld) 0,8-106 20
élő biomassza (óceánok) 0,005 106 0,2
elhalt biomassza (szárazföld) 1,2-106 30
elhalt biomassza (óceánok) 1,0-106 30

halmozódik fel. Az energiahordozók (ásványi szén, kőolaj, 
földgáz, olajpala, tőzeg stb.) valójában a fotoszintézis so
rán kémiai energiává átalakított napenergiát testesítenek 
meg. A bennük tárolt karbóniumot 8 1 0 9 Mt-ra becsülhet
jük. Feltételezve, hogy technológiai-gazdasági szemponto
kat figyelembe véve ezen mennyiség 1%-a termelhető ki, 
a belőle származó energia ~ 3-1026 J, ami kevesebb, mint 
amit a Nap egyetlen másodperc alatt kisugároz. Ez a tény 
sürgető felhívás lehet az alternatív energiaforrások intenzí
vebb kutatására.

A körforgás kémiája

Fotoszintézis és a biomassza lebomlása 
A növényi fotoszintézis mintegy 2 milliárd év óta kétség
kívül a legjelentősebb biokémiai reakció a természeti kör
nyezetben. A reakció lényege az, hogy külső energia fel-
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használásával a szén-dioxid a vizet oxidálja, s eközben a 
sugárzó energia kémiai energiává alakul át. A bruttó 
egyenlet:

hu
6 C 0 2 + 6 H20 > ^ 6̂ 12^6 + ^ 0 2

klorofill

AR /7® = 2 830 kJ m ó l1

Az egyenlet szerint a növényekben lg  karbónium meg
kötéséhez 39,3 kJ energia szükséges. Az ennek megfelelő 
globális energiaszükséglet 2,8-1021 Ja '1, ami ~0,05%-a az 
atmoszféra határára érkező fényenergiának.

A fotoszintézis összetett reakciósorból áll, ami alapve
tően három fő folyamatból tevődik össze [ 4 ]:

-  ciklikus fotofoszforilezés,
-  nemciklikus fotofoszforilezés (vízfotolízis),
-  szén-dioxid -  asszimiláció (Calvin-féle ciklus).
A folyamatot sematikusan a 2. ábra mutatja be. A két 

első reakciólépés (fotokémiai reakció) adott energiájú 
fénykvantumok abszorpcióját igényli, a szén-dioxid asszi
milációhoz viszont fényenergia nem szükséges (sötétreak
ció). A fotokémiai reakcióhoz pigm ent-rendszerek 
(karótinó idők, fíkobiliproteinek, klorofill) és elektronát
vivők jelenléte nélkülözhetetlen. A fotoszintetikus reak
cióban energiatároló adenozin-trifoszfát (ATP3') és a 
C 0 2-asszimilációhoz szükséges elektrondonor NADPH 
(nikotinsavamid-adenin-dinukleotidfoszfát) keletkezik; 
az abszorbeálódott fényenergia mintegy 1,2 V potenciál- 
különbséggel szemben teszi lehetővé a ciklikus elektron
átvitelt.

A szén-dioxid asszimiláció enzimkatalizált körfolya
mat, amelynek első lépésében a C 0 2 a ribulóz-l,5-difosz- 
fáthoz kapcsolódik, majd az adduktum két molekula 
glicerinsav-3-foszfátra hasad szét. Az utóbbit azután az 
ATP foszforilezi, majd a NADPH glicerinaldehid-3-fosz- 
fáttá redukálja. A következő lépésben a glicerinaldehid-3-

2. ábra. A fotoszintézis mechanizmusának sematikus ábrázolása

foszfát két molekulája hexóz-l,6-difoszfáttá alakul át, és a 
ciklusból kilép, a köztitermék 10 molekulájából pedig a 
C 0 2-akceptor ribulóz-l,5-difoszfát 6 molekulája keletke
zik. Ezzel a szén-dioxid-akceptor mintegy regenerálódik. 
A vázolt C3-típus mellett a fotoszintézis C4-típusa is isme
retes, ahol a köztitermék oxálecetsav, továbbá ún. 
C3-C4-típust is leírtak.

Oxidáló körülmények között valamennyi szerves ve- 
gyület a környezetben a szén-dioxiddá történő átalakulást 
tekintve termodinamikailag instabilis. Heterotróf mikro
organizmusok képesek a szénvegyületek lebontására, és
pedig asszimilatív (tápanyagfelvétel), valamint disszimi- 
latív (légzés) folyamatban egyaránt. A teljes oxidációra 
vonatkozó bruttó egyenlet:

V* CnH2nO„ + H20  ->  C 0 2(g) + 4H+(aq) + 4e\

A folyamat hatóerejét a szerves szubsztrátum biokémi
ai lebontása adja, amely a heterotróf organizmusokban 
energianyerés céljából játszódik le. A reakció redoxipoten- 
ciálja a glükóz és szén-dioxid standard állapotára vonat
koztatva pH= 7-nél t/H= -  0,425 V (pe= -  7,2). Ennek 
megfelelően az oxidáció csak olyan elektronakceptorok je
lenlétében megy végbe, amelyek pH=7 esetében pozití
vabb redoxipotenciállal rendelkeznek (2. táblázat). A re
akció körülményeitől függően a szabaddá váló elektronok 
a különböző akceptormolekulák legalacsonyabb energiájú 
betöltetlen molekulaorbitáljaira (LUMO) kerülnek [5,6]. 
Az elektronakceptorok energiakontrollált lépcsőzetes re
dukciója jellegzetes folyamat a hidroszférában és a 
pedoszférában lejátszódó biokémiai lebontási reakciók
ban. A legfontosabb oxidációs folyamat az aerob légzés 
(az elektronakceptor az oxigénmolekula), amelyet a 
redoxipotenciálok különbségének csökkenése és a poziti
vabb Ar G értékek alapján az anaerob légzés különböző tí
pusai és az erjedés követnek (3. ábra). Az anaerob légzés 
(nitrát-, illetve szulfátlégzés) során az oxigén csekély par
ciális nyomása miatt a szervetlen anionok (N 0 3‘, S 0 42') 
oxidálóképessége kerül előtérbe. Az erjedés formálisan a 

biomassza diszproporcionálódását je
lenti, m inthogy ebben az esetben a 
szerves szubsztrátumok egyszerre 
elektronakceptorként, illetve -donor
ként szerepelnek. A mangán(IV)-oxid 
és a FeO(OH) redukciója kémiai úton 
megy végbe; ennek a talaj kémiája 
szempontjából van jelentősége, mint
hogy a mangán- és vasvegyületek old
hatósága csökkenő oxidációfokkal nö
vekedik.

A metánképződés (metanogenezis) 
és a hidrogénképződés ún. metanogén 
baktériumok működéséhez kapcsoló
dik, mivel a metán keletkezése csak 
acetátok hasítása vagy C 0 2 hidrogén
nel történő reakciója útján játszódhat 
le. Az átalakulás ui. a szén-dioxid és 
szerves vegyületek reakciójában nem 
megy végbe. A bevezető lépés ebben

H2C - O - 0

fruktóz-
difoszfát

keményítő
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2. táblázat
A biom assza oxidatív lebomlása -  

az elektronakceptorok redoxipontenciálja 
(25 °C, pH  = 7, s tandard  állapot)

Folyam at/reakció UH(V) Pe

A erob  légzés 

0 2 + 4H* + 4e" « '  2 /7 ,0 0,81 13,7
D cnitrifikáció  (n itrá tlégzés)

NO; + 6H* + 5e~ «=>* 0 , 5 +  3H20 0,75 12,7
M angán-d iox id-redukció

Mn02 <+ 4 tr  + 2e- « ■  Mnl* + 2H20 0,46 7,8
A m m óniaképződés 

NO; + \0H* + 8e" «=>* n h ; +3H20 0,36 6,1
Vas (Ill)-ox id -redukció  

FeO{OH\s) + 3 / /+ + «" <=>' Fe2+ + 2H20 -0,10 -1,7
A lkoholos erjedés

0 , 5 + 2H' +2e~ « '  0,5C,H,OH + 0,5A/,O -0,18 -3,0
D eszu lfu rikáció  (szulfátlégzés) 

SOj- +9H' + 8e‘ » '  US' +4H20 -0,22 -3,7
M etánképződés 

C02 + 8 / /+ +8e" <=>* CH,+1H20 -0,24 -4,1
H idrogénképződés 

2H* + le H2 -0,41 -7,0
G lükózoxidáció

. i -0,425 -7,2
C02 + AH* + 4e ' «  -C 6Hl206 + H20  

6

* Reverzibilis reakció

3. ábra. A biomassza lebomlásának moláris szabad reakció- 
entalpiái (ARG) (25 oC, pH = 7)

az esetben a hidrogén képződése acetogén baktériumok se
gítségével, azaz olyan endergonikus reakció, amely csupán 
exergonikus részlépéshez kapcsolódva teszi a metano- 
genezist termodinamikailag lehetővé.

Szénvegyületek a hidroszférában és a pedoszférában 
A hidroszférában található valamennyi szerves anyag -  
függetlenül esetleges specifikus károsító hatásától -  poten
ciális oxigénfogyasztónak tekinthető, minthogy az atmosz
férával egyensúlyban lévő élővíz redoxi viszonyai között 
termodinamikailag nem stabilis. Azonban oxidatív átala
kulásuk, amely rendszerint mikrobiológiailag katalizált, 
oly mértékig gátolt lehet, hogy még ilyen körülmények kö
zött is jelentős perzisztenciát mutathatnak.

A természetben előforduló legtöbb szerves szénvegyü
let lebontása a mikroorganizmusok számára nem jelent 
akadályt, míg az antropogén eredetűek ebből a szempont
ból könnyen vagy nehezen lebontható kategóriába sorolha
tók. Azonban a degradáció foka nem csupán az illető 
szubsztrátum szerkezeti sajátosságaitól függ, hanem aktu
ális koncentrációjától is, mivel bizonyos kemikáliák adott 
koncentráció fölött a mikroorganizmusokat mérgezik.

A 3. táblázatban az élővizekben található szerves ve- 
gyületek különböző csoportjait állítottuk össze, jellegzetes 
képviselőik feltüntetésével.

Az alifás és cikloalifás szénhidrogének (ásványolaj
származékok) óceánokba bejutó éves mennyiségét ~6 Mt- 
ra becsülik. Ennek mindössze 10%-a természeti eredetű, a 
maradék szennyvizekből és folyókból ju t a tengerekbe, 
illetve aeroszolok lecsapódásából, valamint tankhajók öblí
téséből és hajókatasztrófákból származik. Az olajszennye
zés hatására a víz felületén emulziós réteg képződik, amely
ből szilárd és folyékony szénhidrogén-aggregátumok 
csapódnak ki. A víz-levegő határfelület hidrofóbbá válik, és 
az atmoszféra-hidroszféra gázcsere korlátozódik (olajpes
tis). Az alkánok és cikloalkánok biológiai lebomlásának se
bességét a szénlánc szerkezete határozza meg. Elágazás 
nélküli rövid, illetve közepes szénláncok mikroorganiz
musok hatására gyorsan bomlanak; az elbomlás leggyak
rabban az egyik terminális metilcsoport oxidációjával kez
dődik, s végül karbonsavhoz vezet. Ezzel szemben az 
elágazó szénláncú szénhidrogének perzisztenciája az elága
zás fokától függően jelentősen megnövekedhet [7].

A viszonylag kis molekulatömegű aromás szénhidrogé
nek (C6-C 10-aromások) vízben való oldhatóságuk követ
keztében (100-1 800 gm-3 20 °C-on) a tengervízzel nagy 
távolságokra is eljuthatnak. A felszíni vizekben és az ivó
vízben eddig több mint száz különböző benzolszármazékot 
azonosítottak. A mikroorganizmusok ezeket, a csak na
gyobb koncentrációban fitotoxikus származékokat lebont
ják. Első lépésben dihidroxilezés játszódik le, amelyet 
gyűrűhasadási reakció követ. A folyamatban résztvevő en
zim minőségétől függően ezután vagy orto-hasadás játszó
dik le és dikarbonsav keletkezik, vagy meta-hasítással 
hidroxi-, illetve oxoszubsztituált karbonsavak jönnek létre. 
Ezek további átalakulása aldehidet és piroszőlősavat ered
ményez.

Policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) célirá-
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3. táblázat

Típus Vegyület

szénhidrogének ciklohexán, hexadekán, benzin-szénhidrogének; benzol, toluol, sztirol, benzo[a]pirén, krizén, naftalén
halogénezett szénhidrogének kloroform, vinil-klorid, tetraklór-etén; hexaklór-ciklohexán, hexaklór-benzol, poliklórozott bifenilek
poliklór-dibenzo-dioxinok 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-dioxin
szerves foszforvegyületek tributil-foszfát
szerves nitrogénvegyületek akril-amid, akrilnitril, o-nitro-toluén
fémorganikus vegyületek metil-higany-klorid
szerves kénvegyületek metil-merkaptán
tenzidek alkil-benzol-szulfonsavak
alkoholok és éterek 2-etil-hexanol, difenil-éter
aldehidek, ketonok, savak formaldehid, aceton, benzoesav
fenolok fenol, krezol
természetes anyagok szénhidrátok, zsírok, aminosavak, fehérjék

nyosan igen kevés esetben állítanak elő, azonban mindig 
keletkeznek, ha szén- és hidrogéntartalmú anyagokat 
dehidrogénező körülmények között >700 °C-ra hevítünk. 
A környezetből (bioszférából) ezek a gyakran erős lipofil 
hatást mutató származékok főként fotokémiai oxidáció 
vagy mikrobiológiai átalakulás révén távoznak. Néhány 
képviselőjük bizonyítottan karcinogén hatása miatt ki
emelt figyelmet érdemel [8].

A kis molekulatömegű halogénezett szerves vegyületek 
(oldószerek) előállított mennyiségének több mint 25%-a -  
illékonyságuk m iatt -  a természeti környezetbe kerül. 
Lebomlásuk az atmoszférában elsősorban ózonnal és hid
roxilgyökkel lejátszódó, fotokémiai úton iniciált reakciók
ban megy végbe, a hidroszférában pedig hidrolízisük és 
mikrobiológiai lebontásuk meghatározó. A polihalogé- 
nezett bifenilek (szigetelő-, hűtőközeg, lágyító, hidrauli
kus folyadék) perzisztenciája jelentős, főként a zsírszöve
tekben halmozódnak fel, s koncentrációjuk a környezetben 
kimutathatóan emelkedik. Számos klórszubsztituált szer
ves vegyületet biocidként használnak, perzisztenciájuk a 
C-Cl kötések számának növekedésével egyre kifejezet
tebb.

A tenzidek számos ipari folyamatban és a háztartásban 
alkalmazást nyernek, évenként globálisan előállított meny- 
nyiségük mintegy 25 Mt. Szennyvízzel történő kijutásuk 
révén a víz felületi feszültségét csökkentik, továbbá hab
képződést idéznek elő, ami az élővilágot károsítja. Mikro
biológiai lebomlásuk a terminális metilcsoport oxidációjá
val kezdődik, s mineralizációjuk viszonylag gyors. 
A velük szemben támasztott hármas kritérium -  mérgező-, 
illetve tenzidhatás, biológiai degradáció -  alapján a szén
lánc hosszúságára optimum állapítható meg (C10_14).

A szénvegyületek biológiai rendszerekben történő át
alakulásáról és degradációjáról ma már kiterjedt, ám rész
ben ellentmondásos vizsgálati eredmények ismeretesek. 
Alapvető megállapítás, hogy az ökokemikáliák mikrobio
lógiai úton, köztitermékeken át szervetlen végtermékekké 
mineralizálódnak. Ehhez kapcsolódva fontos ismernünk a 
szennyező anyagok és bomlástermékeik viselkedését a ta
lajban. A degradáció köztitermékei ui. kémiai vagy fizikai 
úton a szerves, illetve a szervetlen talaj alkotókkal kölcsön

mid

hatásba léphetnek, s ily módon a további átalakulást elke
rülhetik; másként fogalmazva, feldúsulnak, jelentős kör
nyezeti problémákat okozva.

Gázhalmazállapotú szénvegyületek reakciói 
a környezetben
Az atmoszférában a három leggyakoribb szénvegyület a 
C 0 2, a CH4 és a CO. A teljes emisszióból az antropogén 
hányad (2 , 16, illetve 21%) elsősorban lokális koncentrá
cióváltozást idéz elő. Az emberiség növekvő energiaigé
nye mintegy 150 év óta együtt jár a C 0 2 atmoszferikus 
koncentrációjának növekedésével. A növekedéshez jelen
tős mértékben hozzájárul a trópusi esőerdő-állomány csök
kenése is. A feltételezések szerint a növekedés megállítása 
csupán az energiatermelés szerkezetének teljes átalakításá
val lenne elérhető. Bár energiatakarékossági programok 
megvalósításával az éves kibocsátás szintje csökkenthető 
lenne, azonban az atmoszferikus C 0 2-koncentráció csök
kenése hatékony környezeti nyelő hiányában mintegy 50 
év múlva következnék be. A szén-dioxid és más, ún. üveg
házi gázok (CH4, N 20 , fluor-klór-metánok) koncentráció
jának növekedése a klíma globális megváltozásának lehe
tőségét rejti magában. (A változás antropogén összetevőjét 
ma már nem vitatják, mértéke és következményei azonban 
széles körben vita tárgyát képezik.) A klímaváltozás mó
dosítaná az éghajlati övék határait és drámai változást hív
na életre a globális vízháztartás tekintetében is. Helytálló 
következtetések levonásához nyilvánvalóan szükséges az 
óceánok, mint C 0 2-nyelők, a megváltozott fotoszintézis
mérleg és az energiatermelés struktúrája megváltozásának 
figyelembe vétele.

Az atmoszférában található szénhidrogének közül a 
metán az egyedüli, amelynek koncentrációja a ppm-tar- 
tományba esik. Az ún. „tiszta” levegőben eddig több mint 
500 szénhidrogént azonosítottak. Alkánok (mindenekelőtt 
etán) és alkének mellett acetilén és egyszerű aromások 
(benzol, toluol) is kimutathatók, amely utóbbiak nagy va
lószínűséggel antropogén eredetűek.

A nyomgázok koncentrációprofilja az atmoszférában a 
vertikális és horizontális keveredés, továbbá a kémiai, 
illetve a fotokémiai degradáció sebességétől függ. Kevés
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R — CH2 — H

4. ábra. Az alkánok lebomlásának mechanizmusa 
a troposzférában

kivételtől eltekintve egy szénhidrogén tartózkodási ideje a 
troposzférában a x =(koHN OH)'* egyenletnek megfelelően 
az OH-gyökkel lejátszódó reakció sebességétől függ. 
Az OH-gyök koncentrációja a troposzférában 5-105 és 
6 1 0 5 cm '3 között változik [9]. Az átalakulás:

R-CH2-H + OH' ->R-CH2 + H20

exoterm -  = (-60)—(-110) kJ mól"1 -  és csekély akti
válási energiát igényel. Az alkilgyök képződése egy reak
ciólánc sebességmeghatározó lépése, amelyben 0 2- és 
NO-molekulák vesznek részt, és aldehidek képződnek 
(4. ábra). Köztitermékként alkilperoxi-gyök képződik, 
ami NO-val alkoxigyökké redukálódik. A metánból kiin
duló átalakulás formaldehidet eredményez (koncentrációja 
a troposzférában: iVCH Q = 3-1010 cm '3). A formaldehid ké
miai, illetve fotokémiai reakciója szén-monoxidot eredmé
nyez:

H2CO + OH -A H20  + HCO k = 9,4* 10' 12 cm3 s '1, 

HCO + o 2 -4  CO + H 0 2.

A formaldehid az ultraibolya tartományban elnyelést 
mutat (Xmax= 295 nm), viszont abszorpciója a láthatóban 
(\nax= 370 nm) *gen gyenge:

H + HCO

hv
H2CO - J=  1,8‘ 1 0 'V 1.

H2 + CO

A lehetséges szén-monoxid forrásokat figyelembe véve 
megállapíthatjuk, hogy a teljes emisszió mintegy 75%-a 
természeti eredetű. A troposzféra stacionárius CO-koncen- 
trációja az északi féltekén 0,1 ... 0,2 ppm, míg a Délin 0,05 
... 0,08 ppm. Az ebből számolható tartózkodási idők (xc0) 
0,1 ... 0,3 év, arra engednek következtetni, hogy hatékony 
átalakítást előidéző mechanizmussal számolhatunk:

CO + OH -4  C 0 2 + H .

Az atmoszferikus CO-szint mintegy fele a metánoxidá
cióból származhat. A képződött hidrogénatom ok a 
H 0 2-gyök prekurzorai lehetnek, s ily módon gyorsítják a 
NOx-ózon-ciklust, ami azt jelenti, hogy 100 ppm körüli 
koncentrációban a CO szerepet játszik a fotokémiai füst
köd kialakulásában.

A szén körforgásának antropogén módosítása 
Az emberi tevékenység során az egyszerű szénvegyületek 
(C 0 2 CO, CH4) globális mobilizációja mellett sor kerülhet 
a lokális vagy regionális karbónium-transzportra, illetve az 
anyagáramot meghatározó biokémiai mechanizmusok mó
dosítására is. A különféle vegyipari technológiák révén elő
állított szerves vegyületek (polimerek, üzemanyagok, kenő
anyagok, lakkok és színezékek, gyógyszerek, peszticidek 
stb.) alkalmazása együtt járhat a különböző szinteken (sejt, 
organizmus, populáció, életközösség, ökológiai rendszer, 
bioszféra) megnyilvánuló igen jelentős ökológiai hatással. 
A fosszilis tüzelőanyagok hatalmas mennyiségeinek nyers
anyagként, illetve energiahordozóként történő felhasználása 
annyiban különbözik egymástól, hogy az energetikai fel- 
használás során a maximális energianyerés miatt a +4 oxidá
ciófokú szénvegyületté történő átalakulást előzményezik, 
míg a nyersanyagként történő alkalmazásnak ez nem célja. 
A készleteket és a technológiai lehetőségeket tekintve két
ségkívül igaz, hogy a fosszilis tüzelőanyagok használatán 
alapuló antropogén energia előállítás történetileg rövid epi
zódot jelent (kőolaj-civilizáció) [10,11].

A karbónium biogeokémiai körforgásának „kémiai mó
dosítása” és az abból származó következmények felméré
se megkívánja, hogy a természeti környezetbe jutó antro
pogén anyagok és komplex anyagrendszerek viselkedését 
a „globális laboratóriumban” minél pontosabban megis
merjük. Ehhez a következő szempontok figyelembe vétele 
szükséges:

( 1) az anyagátalakító technológiák működése során mi
lyen környezetszennyező anyagok keletkeznek, ezek 
mennyisége technológiai módosítás révén hogyan változik;

(2) a szénvegyületek környezeti hatásának feltárása, 
modellezése (toxicitás, veszélyességi kritériumok), és a 
környezet hatása a szénvegyületek transzport-, eloszlási, 
átalakulási és lebomlási folyamataira;

(3) hulladékszegény és hulladékmentes technológiák 
kidolgozása;

(4) biotechnológiák kidolgozása, amelyek a perzisztens 
ökokemikáliák lebontására is alkalmasak (szennyvíz- és 
hulladékkezelés).

Az elmondottakkal kapcsolatos jelentős haladás ellené
re ismereteink a problémák teljeskörű megoldását tekintve 
meglehetősen hiányosak. M inthogy a technológiai és a 
fogyasztási hulladékok általában is potenciális másod- 
nyersanyagnak tekinthetők, a kezelésmód (visszaforgatás, 
dúsítás, detoxifikálás, kémiai átalakítás vagy csupán vala
milyen elhelyezés) kiválasztásához a tudományos-techno
lógiai, a gazdasági és ökológiai szempontok szigorú 
egyeztetése szükséges.
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Papp Sándor: B io g eo k ém ia i k ö rfo ly a m a to k , a k a rb ó n iu m -  
cik lus
A biogeokémiai körforgás alapjainak áttekintése után a szerző 
elemzi a karbóniumciklus anyagáramait és rezervoárjait, a körfor
gás kémiáját (fotoszintézis és biomassza lebomlás, a hidroszféra 
és pedoszféra szénvegyületeit, a gázhalmazállapotú szénvegyüle
tek reakcióit a környezetben), valamint a karbóniumciklus antro- 
pogén módosítását.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 428 (2002)] 

SUMMARY

S. Papp: B io g eo ch em ica l C ycles, the C arb on  C ycle
After reviewing the basics of the biogeochemical cycles, the 
author analyses the material streams and reservoirs of the carbon 
cycle, the chemistry of the cycle (photosynthesis and decomposi
tion, carbon compounds of the hydrosphere and the pedosphere, 
reactions of the gaseous carbon compounds in the environment) 
and the anthropogen modification of the carbon cycle.

Vállalati ranglisták külföldön

A világ legnagyobb vállalatainak ranglistái 
2002 júliusában jelentek meg a Business 
Week-ben (Global 1000) és a Fortune-ben 
(Global 500).

A BusinessWeek a piaci érték (azaz a 
részvényárfolyam és a részvényszám szor
zata) alapján készíti ezres listáját. A világ 
ezer legnagyobb vállalatának összesített pi
aci értéke 2000 óta 25%-kal csökkent. Ösz- 
szességében, a fogyasztási cikkeket gyár
tók (köztük Colgate-Palmolive, Unilever) 
pozíciója javult, a nagy olajtársaságok tar
tották helyeiket, míg a gyógyszergyártók -  
szabadalmaik lejárta és gyenge termékvo
nalaik miatt -  általában gyengébben teljesí
tettek (de kivételek között van a Johnson & 
Johnson, a Roche és a Sanofi-Synthélabo). 
A listavezető ismételten a General Electric 
(a tavalyinál lényegesen kisebb, 309 
MrdUSD piaci értékkel). Az első száz kö
zött végeztek még a következő vegyipari 
profilú társaságok (zárójelben a helyezés és 
a piaci érték MrdUSD-ban): ExxonMobil 
(3; 271), Pfizer (6; 217), Royal Dutch/Shell 
Group (7; 195), BP (8; 192), Johnson & 
Johnson (9; 187), Merck (15; 130), 
GlaxoSmithKline (16; 126), Novartis (17; 
124), Procter & Gamble (21; 116), 
TotalFinaElf (26; 111), ChevronTexaco 
(31 ;93), AstraZeneca (38; 77), Abbott Lab
oratories (40; 74), Roche Holding (43; 73), 
Eli Lilly (44; 73), Unilever (50; 64), ENI 
(52; 61), Bristol-Myers Squibb (53; 60), 
Pharmacia (58; 56), Aventis (60; 55), 
L'Oreal (74; 48); DuPont (78; 46), Sanofi-

Synhélabo (85; 44), Takeda Chemical 
Industries (95; 40). A hetilap külön közli a 
feltörekvő piacok kétszázas jegyzékét, 
amelyen a volt szocialista blokkból 10 
orosz (köztük Yukos, Lukoil, Sibneft, Tat- 
neft), 4 lengyel (köztük a plocki olajfinomí
tó), 3 magyar (Matáv, OTP, MÓL) és 2 cseh 
társaság szerepel. Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a Global 1000 első száz vállala
ta között a tavalyinál több vegyipari cég 
szerepel, és a régiót is több társaság képvi
seli a feltörekvő piacok kiemelkedő társa
ságainak jegyzékén.

A Fortune a 2001. évi bevételek alapján 
adja meg az ötszáz legnagyobb társaság 
rangsorát, amelyet Wal-Mart amerikai áru
házlánc vezet (220 MrdUSD). Az első 
százban kaptak még helyet (zárójelben a 
helyezés és a bevétel MrdUSD-ban): 
ExxonMobil (2; 191), BP (4; 174), Royal 
Dutch/Shell Group (8; 135), General Elec
tric (9; 125), ChevronTexaco (14; 99), 
TotalFinaElf (15; 94), Sumitomo (23; 77), 
Marubeni (25; 71), Merck (62; 47), 
Unilever (68; 46), ENI (71; 44), Nissho 
Iwai (74; 43), Sinopec (86; 40), Pemex (92; 
39), Procter & Gamble (93; 39),
RepsolYFP (94; 39). A Global 500-ban 12 
gyógyszercég (Merck, Johnson &Johnson, 
Pfizer, GalxoSmithKline, Bristol-Myers 
Squibb, Aventis, Pharmacia, Novartis, 
Roche Group, AstraZeneca, Abbott Labo
ratories és a Wyeth), hat vegyipari társaság 
(BASF, Dow Chemical, Bayer, DuPont, 
Mitsubishi, Akzo Nobel) és 26 olajfinomí
tó (köztük az ExxonMobil, BP, Royal 
Dutch/Shell Group, ChevronTexaco,

TotalFinaElf, PDVSA, ENI, Sinpec, 
RepsolYFP, Marathon Oil) kapott helyet.

A Fortune szektoriális eredményességi 
mutatókat is közöl az 500-as jegyzék válla
lataira. Eszerint az élelmiszergyártók érték 
el a legnagyobb profitnövekedést az egy 
évvel korábbihoz képest (54,5%-ot), és je
lentősen növelték nyereségüket az egész
séggondozási cikkeket gyártók is, továbbá 
profitnövekedést regisztrálhattak a gyógy
szeriparosok (6,7%), és az energetikusok is 
(6,1%), ezzel szemben a kőolajipari és 
vegyipari társaságok erős nyereségcsökke
nést könyvelhettek el (-25,6%, és -40%). 
A bevétel a legjelentősebben az energia
iparban növekedett (38,5%), az egészség
gondozási cikkeket gyártóknál 6,6, a 
gyógyszergyártóknál 4,4%-kal emelkedett, 
míg a vegyiparban 7,6%-kal és az olajfino
mításnál 8%-kal csökkent. A vagyonará- 
nyos nyereség (retum on assets) tekinteté
ben a gyógyszergyártók állnak az élen 
(14%), ez a mutató a olajfinomítóknál 
4,8%, az egészséggondozási cikkeket gyár
tóknál 4,3%, a vegyipari cégeknél 3,9% és 
a energetikában 2,5%. A bevételarányos 
nyereség (retum on revenues) rangsort is a 
gyógyszergyártók vezetik (16,2%), a vegy
ipari érték 4%, az olajfinomításé 3,5%, az 
egészséggondozásé 3,3% és a energetikáé 
2,1%. (Forrás.BusinessWeek, July 15, 
2002, p. 34; www.fortune.com July 22, 
2002) (A tavalyi értékelést ld. Magy. Kém. 
Lapja, 57, 78 (2002)])

RL
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Személyi hírek

Horkay Ferenc 
(1926-2002)

Életének 77. évében, hosszú betegség után 
végleg eltávozott tőlünk munkatársunk, ta
nárunk, barátunk, Dr. Horkay Ferenc.

1926. május 14-én született Miskol
con. 1944-ben érettségizett a pécsi Zrínyi 
Miklós Honvéd Hadapródiskolában. 
1950-ben fejezte be egyetemi tanulmánya
it a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Természettudományi Karán. 1947-1957 
között egyetemi tanársegéd az ELTE-n, a 
világhírű Buzágh Aladár professzornak, a 
hazai kolloidkémia megalapítójának tanít
ványa és munkatársa. 1957-től nyugdíjba 
vonulásáig a Budalakk Festék- és Mű
gyantagyártó Vállalat Központi Kutató 
Laboratóriumának fizikai-kémiai és anali
tikai osztályát vezeti, a kémiai tudomá
nyok kandidátusa.

Több mint 40 éven keresztül oktatott, 
előbb az Eötvös Loránd Tudományegyete
men, majd a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karán, illetve a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen, ahol címzetes egye
temi tanári kinevezést kapott. A Műszaki 
Egyetemen nevéhez fűződik a korróziós és 
festékes szakmérnök képzés megszervezé
se. A hatvanas években a Veszprémi Egye
temen az ő nevéhez fűződik a kolloidkémia 
oktatásának bevezetése.

A Magyar Kémikusok Egyesületében 
hosszú éveken keresztül a Lakk-festék 
Szakosztálynak elnöke, haláláig elnökségi 
tagja a Magyar Korróziós Szövetségnek. 
1990 és 2000 között vezetőségi tagja volt 
az európai festékszakembereket tömörítő 
nemzetközi szövetségnek, a FATIPEC-nek, 
melynek rövid ideig az elnöki tisztségét is 
betöltötte. A Magyar Szabványügyi Hiva
tal állandó lakkfesték szakértője, számos

vegyipari üzem és laboratórium minőség- 
biztosítási felkészítésének irányítója.

Több tudományos könyv, egyetemi 
jegyzet, közlemény és szabadalom szer
kesztője ill. szerzője. Számos festékipari és 
korróziós konferencia elnöke.

Tudományos tevékenységének és a ma
gyar kémikus társadalom szervezésében 
betöltött szerepének elismeréseként a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Than Károly 
díjban részesítette.

Fefó a régi pályatársaknak, Feri vagy 
Tanár úr a fiatalabbaknak, bámulatos me
móriával és lexikális tudással rendelkezett. 
Lételeme volt a tanitás. Több generációt 
nevelt fel a tudás tiszteletére, a kolloidika 
és a festékes szakma szeretetére. Első he
lyen szerepelt számára a becsület és a barát
ság. Érdekelték az emberi sorsok. Ő volt az, 
aki mindenkit ismert, mindenkiről tudni 
akart. Érzékeny ember volt, aki vívódásait 
többnyire magában tartotta.

Ferikém, hiányozni fogsz!
Bognár János

Náray-Szabó Gábor a FECS új elnöke

Az 1970-ben alapított FECS, az Európai 
Kémikus Egyesületek Szövetsége célja az 
európai vegyészek együttműködésének 
előmozdítása. Ötven tagszervezete mintegy 
200 000 európai kémikust képvisel a tudo
mány, az ipar és a kormányzat részéről. Ki
tüntetés számunkra, hogy 2002. október 
11-i, a lengyelországi Rydzyna-ban tartott 
ülésén a Szövetség elnöki tisztét három év 
időtartamra Náray-Szabó Gábor akadémi
kus, egyesületünk tiszteletbeli elnöke ve
hette át.

Náray-Szabó Gábor akadémikus
1943-ban született Budapesten, nős, két 
gyermeke van. Az ELTE-n szerzett vegyész 
diplomát 1967-ben, majd 1973-ban a bioló
giai tudományok kandidátusa lett. 
1983-ban kapta meg a kémiai tudományok 
doktora címet, 1990-től az MTA levelező, 
majd 1998-tól rendes tagja. 1967-től 
1990-ig a Chinoinban dolgozott, 1991-től 
az ELTE Elméleti Kémia Tanszék egyetemi 
tanára. 1996 és 1999 között az MTA főtit
kár-helyettese, majd 1999 és 2002 között az 
Oktatási Minisztériumban a Tudományos 
Ügyek Főosztály vezetője, az utolsó két év
ben nemzetközi helyettes államtitkár.

Tudományos tevékenységét több mint 
250 közlemény, ebből 130 eredeti tudomá
nyos cikk és hat elméleti kémiával foglal
kozó könyv, kb. 70 meghívott hazai és kül
földi előadás és több nemzetközi folyóirat 
szerkesztőbizottsági tagsága jellemzi. Szá
mos rangos hazai és külföldi elismerés bir
tokosa, többek között 1994-től az 
Académie des Árts, des Sciences et des Let- 
tres (Párizs) tagja.

Eddigi pályája során is fontos társadal
mi tisztségeket töltött be itthon és külföld
ön. 1982-től 1999-ig az Elméleti Szerves 
Kémikusok Világszövetségében a tudomá
nyos tanács tagja. 1983-tól 1990-ig az 
MKE főtitkára, majd 1997-ig elnöke, köz
ben, 1990 és 1994 között a MTESZ elnöke 
is. 1995 és 1999 között a Mérnök Világszö-

Biacs Péter, a Bay-alapítvány korábbi fő
igazgatója, szerkesztőbizottságunk tagja a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium élelmiszer biztonságért és fo-

vetség Végrehajtó Bizottságának tagja. 
Más irányú társadalmi tevékenységét
1999-ben a Máltai Lovagrend ezüstérmével 
ismerték el.

Az ülésen Náray-Szabó Gábor beikta
tott elnökként javaslatot tett az első, 2006. 
augusztusában Budapesten tartandó, a kon
tinens valamennyi vegyészéhez szóló 
FECS kémikuskonferenciára.

Az FECS ülés magyar szívet melengető 
eseménye volt, amikor a FECS új elnökét 
az Amerikai Kémikusok Szövetsége nevé
ben annak 2001. évi elnöke, a BME-n ve
gyészmérnöki oklevelet szerzett Pavláth 
Attila köszöntötte. Pavláth Attila a világ 
legnagyobb kémikus egyesületét vezette az 
új évezred első évében, most pedig konti
nensünk kémikus egyesületi szövetségének 
élére került hazánkfia.

Beiktatásához gratulálunk, és munkájá
hoz sok sikert kívánunk.

gyasztóvédelemért felelős helyettes állam
titkára lett. Előrelépéséhez gratulálunk, a 
szakmai feladatok megoldásához sok sikert 
kívánunk.

Biacs Péter helyettes államtitkár lett
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F E C S  k i t ü n t e t é s
A FECS Award fór Service (szolgálati ér
demrend) kitüntetést Dr Dávid J. Bricknell 
kapta a FECS, és az AllChemE szervezeten 
keresztül az európai vegyészek együttmű
ködése érdekében tett szolgálataiért. A ki
tüntetést Londonban, szeptember 4-én 
nyújtotta át részére Dr. Reto Battaglia, a 
FECS most leköszönt elnöke.

Dávid Bricknell a brüsszeli CEFIC ku

tatási és technológiai igazgatójaként J. 
McCleverty és G. Balavoine professzorok 
társaságában 1995-ben az AllChemE (az 
Európai Szövetség a Kémiai tudományo
kért és technológiáért) szervezet egyik lét
rehozója volt. 1996-ban nagyban hozzájá
rult ahhoz, hogy neves ipari vezetők írjanak 
az AllChemE első, „Az európai kémia és a 
jövő” cimű kiadványába, amelyet jelentő

sen támogattak J.-M. Lehn és R. Ernst No- 
bel-díjas professzorok is és amelyet azután 
számos más nyelvre is lefordítottak. 
A FECS elnökével és tisztségviselőivel kö
zösen Dávid Bricknell a CEFIC vendéglá
tásában egy sor, eredményes munkaérte
kezletet kezdeményezett abból a célból, 
hogy tanácsokat adjanak az Európai Unió 
intézményei politikusainak az Európai Ku
tatási Térség fejlesztéséhez.

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, 
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY 
ÉS KÖRTVÉLYESSY GYULA

K i r á l i s  f o s z f á n k o m p l e x e k  a l k a l m a z á s a

KÉGL TAMÁS* 
SKODÁNÉ FÖLDES RITA** 

KOLLÁR LÁSZLÓ***

Bevezetés

Az élő szervezetekben különösen jelentős 
szerepe van az optikailag aktív formában 
előforduló királis vegyületeknek, ezért tu
dományos érdekességükön túl gyakorlati 
szempontból is igen fontosak. A különböző 
területeken (gyógyszer-, növényvédőszer-, 
élelmiszeripar) az optikailag tiszta vegyü- 
letek iránt folyamatosan nő az igény, így a 
királis építőelemek szintézisét lehetővé te
vő homogénkatalitikus enantioszelektív el
járások mind nagyobb jelentőségre tesznek 
szert.

Az MTA-VE Petrolkémiai Kutatócso
port és a Veszprémi Egyetem Szerves Ké
mia Tanszékének Markó László irányításá
val több, mint három évtizede elkezdett 
sikeres kutatási iránya az átmenetifém- 
vegyületek homogén katalizátorként és 
sztöchiometrikus reagensként történő al
kalmazása enantioszelektív hidrogénezési 
és karbonilezési reakciókban. A kutató
munka magában foglalja az említett reak
ciókhoz szükséges speciális ligandumokat 
tartalmazó fémkomplexek előállítását is. 
A Tanszék és a Kutatócsoport munkatársai 
az aszimmetrikus szintézisek több terüle

* VE-MTA Petrolkémiai Kutató Csoport, Veszprém
** Veszprémi Egyetem, Szerves Kémia Tanszék, 

Veszprém
*** Pécsi Tudományegyetem, TTK, Szervetlen Kémia 

Tanszék, Pécs

tén is figyelemreméltó eredményeket értek 
el. Foglalkoztak a ketonok, olefinek enan
tioszelektív redukciójával. Számos új 
királis foszfánt, valamint azok vízoldható 
analógjait szintetizálták, és sikerrel alkal
mazták telítetlen vegyületek enantio
szelektív hidrogénezése során. Az enan
tioszelektív reakciók alkalmazásáról
1994-ben összefoglaló jellegű magyar 
nyelvű közlemény is megjelent [1].

A kutatómunka személyi, 
tárgyi feltételei

Jelen beszámolóban azokkal az eredmé
nyekkel kívánunk röviden foglalkozni, 
amelyeket kutatócsoportunk az utóbbi 5-6 
évben királis átmenetifémkomplexek (fő
ként platinakomplexek) által katalizált re
akciók vizsgálata során elért. A nyolcvanas 
évek végén a kutatócsoportot egy doktoran- 
dusz és két-három diákkörös hallgató jelen
tette.

A kilencvenes évek közepétől a csoport 
3 PhD hallgatóval, majd 1997-ben a Janus 
Pannonius Tudományegyetemen (majd Pé
csi Tudományegyetemen) elkezdett munka 
során két főállású oktatóval bővült. A PTE- 
MTA Szenzorika Kutatócsoport megalaku
lásával (1998) két részfoglalkozású kutató 
is részt vesz a kutatómunkában.

A munka főként alapkutatás jellegű, en
nek megfelelően a költségeket elsősorban

T(°a

1. ábra. Az optikai hozam hőmérséklet- 
függése sztirol hidroformilezési reakciójá

ban

OTKA, FKFP, kormányközi TéT, valamint 
COST és PHARE forrásokból fedeztük.

1996 után 56 referált, nemzetközi la
pokban megjelent közleményt publikál
tunk. Az alapkutatási eredmények gyakor
lati alkalmazhatóságát mutatja, hogy 
biológiai szempontból fontos vegyületcsa- 
ládok (szteroidok, terpének, aminosav szár
mazékok és nitrogéntartalmú gyűrűs ve
gyületek) előállítására és átalakítására is 
alkalmas eljárásokat dolgoztunk ki. (Egy
szerű, akirális palládiumkomplexekkel ka
talizált karbonilezési reakciók területén a 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kuta
tóival 4 szabadalmunk is megjelent.)

Kutatási eredmények

Az alábbiakban platinakomplexek vizsgá
latára irányuló kutatómunkánk néhány 
’csomópontját’ emeljük ki. Röviden uta-
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lünk a farmakológiai szempontból jelentős 
alapvázak új funkciós csoportjainak kiépí
tésére is.

Platina-bdpp-ón(II)-halogenid
rendszerek

Az aszimmetrikus hidroformilezéssel elő
állítható optikailag aktív formilvegyületek 
között számos nagy gyakorlati jelentőségű 
származék (pl. a vinilaromások hidrofor- 
milezésével nyerhető 2-aril-propanal szár
mazékok) található. Sztirol hidroformi- 
lezési reakciójában (1) királis foszfánként 
(2S,4.S')-2,4-bisz(difenilfoszfino)pentánt 
(bdpp-t) alkalmazva az optikai hozam hő
mérsékletfüggése rendkívül erőteljesnek -  
és előzmények nélkülinek -  bizonyult (/. 
ábra).

CO/H2
PhCH = CH2 -» PhCH(CH3)CHO +
+ Ph(CH2)2CHO + PhCH2CHj (1)

Mind SnF2, mind SnCl2 kokatalizátor 
esetében az optikai hozam jelentős mérték
ben függ a hőmérséklettől, az alacsony hő
mérséklet az S, a magasabb az R abszolút 
konfigurációjú 2-fenil-propanal keletkezé
sének kedvez. A reakcióhőmérsékletnek az 
optikai hozamra történő erős befolyását va
lószínűleg részben a hattagú kelátgyűrű 
konformációinak változása okozza, de ki
netikus effektusok is felelősek lehetnek [2].

A különböző Pt-komplexek kedvező 
katalitikus sajátságai ellenére a platinakata
lizált hidroformilezés mechanizmusáról 
(pl. sebességmeghatározó és az aszimmet
rikus indukciót döntően befolyásoló lépé
sek) ugyanakkor kevés információ áll ren
delkezésünkre, noha annak ismerete

jelentős segítséget nyújthat megfelelő akti
vitású, szelektív katalizátorrendszerek ki- 
fejlesztéséhez. A nagynyomású NMR (HP 
NMR) spektroszkópia segítségével megfe
lelően megválasztott modellvegyületek al
kalmazásával lehetőség nyílt a hidro- 
formilezési reakció elemi lépéseinek 
vizsgálatára.

Megállapítottuk, hogy alacsony hőmér
sékleten a vizsgált platina-alkil-difoszfán- 
komplex, ón(II)-klorid jelenlétében reakci
óba lép a szén-monoxiddal síknégyzetes 
koordinációjú ionos Pt-karbonil-komplex 
(8b) keletkezése közben (2. ábra). Maga
sabb hőmérsékleten a terminális CO mellett 
még egy karbonilcsoport inzerciójára is sor 
kerül, így acil-karbonil-komplex keletke
zik, mely molekuláris hidrogénnel reakció
ba lépve acetaldehidet és egy azonosítatlan 
Pt-hidrido-karbonil-komplexet (11) ad.

Alacsony hőmérsékleten kimutattuk az 
acilkomplexek dekarbonileződésével kelet
kező c/sz-Pt-hidrido-metil komplexet is. 
A PtH(Me)(bdpp) (12) csak igen alacsony 
hőmérsékleten bizonyult stabilisnak, 193 K 
felett ionos [Pt(CO)(Me)(bdpp)]+(SnCl3)- 
komplexszé (8b) alakul át. A CO/H2 at
moszféra megszüntetését követően a reak- 
cióelegy ’H NMR spektruma a 
hidrogenolízis során képződő acetaldehid 
mellett egy kétmagvú Pt-hidrid (13) jelen
létét is igazolja.

Az ón-kloridot nem tartalmazó 
PtCl(Me)[(5,ó)-bdpp] komplex alacsony 
hőmérsékleten történő karbonilezésekor az 
előzővel megegyező [Pt(Me)(CO){(S,S)- 
bdpp}]+ kation (8a) keletkezik az ón-klori- 
dos rendszerhez képest lényegesen kisebb 
sebességgel, maximum 31% hozammal. 
A hőmérséklet növelésével a terminális

CP CH,
\  ^  CO (25 bar)

p/  \ C| CD2CI2,193K6 8a

293 K cv
p/  \ i

H2 (25 bar)
---X----*

293 K

SnCI2
CD2CI2

13

2. ábra. Platina-katalizált hidroformilezési reakció mechanizmusa

karbonilcsoport inzerciója kedvezménye
zetté válik. 50 bar CO:H2=l:l nyomáson, 
293 K hőmérsékleten kialakul a kovalens 
PtCl(COMe){(ó,ó)-bdpp} acetilkomplex
(9). A reakció viszonylag lassú, 16 óra alatt 
sem megy végbe teljesen. A folyamat a 
nagy H2 nyomás ellenére sem folytatódik, 
az acilkomplex hidrogenolízise nem követ
kezik be.

A katalitikus ciklus több lépésénél is 
látszik az SnCl2 kitüntetett szerepe: a 
hidrogenolízis egyáltalán nem, a CO be
ékelődés lényegesen kisebb sebességgel 
megy végbe SnCl2 távollétében. 
Az SnCl3-csoport kiváló távozó csoport lé
vén könnyen képes disszociálni a Pt-ról, 
szabad koordinációs helyet biztosítva a be
lépő olefin, vagy szén-monoxid számára. 
A fenti eredmények ismeretében tehát jog
gal feltételezhető, hogy a reakció kelátkép
ző foszfánt tartalmazó Pt-Sn rendszerben 
ionos, disszociatív mechanizmussal megy 
végbe [3,4].

Ferrocénvázas ligandumok 
alkalmazása

Új, planáris kiralitáselemet (is) tartalmazó, 
W. Weissensteinerrel (Universität Wien) 
kutatási együttműködés keretében vizsgált 
ferrocénvázas királis foszfánok és amino- 
foszfánok platinakomplexeit a 3. és 4. áb
rán látható reakciósorozatokban állítottuk 
elő. (Az analóg palládiumkomplexeket ha
sonló reakciókban szintetizáltuk.)

A homoannulált aminofoszfánokat tar
talmazó komplexek (3. ábra) eltérő koordi
nációját 31P NMR mérések igazolták. A di
agnosztikai jelentőségű ;./(195Pt,31P) és 
2J(31P,l,7Sn) csatolási állandók alapján 
egyértelmű, hogy la  esetében az ón(II)- 
klorid a nitrogénhez képest transz helyzetű 
Pt-Cl kötésbe ékelődik be, azaz a trikloro- 
sztannáto-ligandum cisz helyzetben van a 
foszforhoz képest [5].

A heteroannulált ferrocenil-difoszfánok 
esetében (4. ábra) a kémiailag különböző 
két foszforatom 3IP NMR spektrumokban 
két dublettet eredményez az AX spinrend
szerekre jellemző módon. A A/(31P,195Pt) 
csatolási állandó 3 500-3 700 Hz körüli ér
téke egyértelműen jelzi, hogy a foszforato
mokhoz képest a kloroligandumok transz 
helyzetben találhatók. A komplexek szer
kezetét röntgenkrisztallográfiai módszerrel 
is igazoltuk [6]. Az ilyen merev szerkezetű 
ferrocenil ligandumokra jellemző aránylag 
kis ’kelátszög’ (különösen platina központi 
atom esetében) a karbonilezési reakciókhoz 
kis aktivitású komplexeket eredményez. 
Flexibilisebb struktúrájú komplexek kiala
kításával a katalitikus rendszer aktivitása 
növelhető.
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Pa

1 a  1 b  1

3. ábra. Homoannulált ferrocénvázas aminofoszfán-ligandumok 
platinakomplexei

pta2(PhCN)2

3a

4a

5a

Cl ^ P a SnCI3
. / f  \  /
Pt + Pt

'  \ V  /  \
SnCI3 ^ p b a

3b 3c

4b 4c

5b 5c

3: PA = PPti2; PB = PPtij 

4: PA = PPh2; PB = PCy2 

5: P» = P(4-F-Cí H<)2; Pb -  PPhj

4. ábra. Heteroannulált ferrocénvázas difoszfán-ligandumok 
platinakomplexei

Átmenetifém-foszfán komplexek alkal
mazása szteroidok átalakítására

Szteránvázas enoltriflát és ’jódvinil’ szár
mazékok palládiumkatalizált kapcsolási 
reakcióiban (Stíllé, Suzuki) lehetővé válik 
különböző, továbbalakításra alkalmas 
funkciós csoport bevitele [7,8]. Ezek 
aszimmetrikus hidrogénezési és karbo- 
nilezési homogénkatalitikus reakcióiban 
olyan vegyületek szintézise is megvalósít
ható, amelyek a hagyományos szintetikus 
kémiai eszköztárral nem, vagy kis hozam
mal állíthatók elő [9]. Hasonló homogén
katalitikus reakciók egymást követő alkal
mazásával egyéb származékok, így pl. 
különböző királis laktonok szintézise is 
megoldható [10, 11].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Skodáné Földes Rita -  Kégl Tamás -  Kollár 
László: K irá lis fo szfán k o m p lex ek  a lk a l
m azása

A közlemény elsősorban a különböző átme
netifémek királis foszfánligandumokkal 
képezett komplexeiről ad áttekintést. Be
mutatja a platina-foszfm-ón(II)-halogenid 
rendszerekkel hidroformilezési reakcióban 
elért eredményeket, valamint a reakció me
chanizmusának feltárása céljából végzett 
vizsgálatokat. A közlemény röviden kitér a 
homogénkatalitikus reakciók néhány 
szteroidkémiai alkalmazására is.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 436 (2002)]

SUMMARY

R. Skoda-Földes -  T. Kégl -  L. Kollár: T he  
A p p lica tion  o f  C h ira l P h osp h an e C om 
plexes
The paper gives a survey on the transition 
metal complexes of various chiral phos
phane ligands. It describes the latest results 
on the hydroformylation reactions with 
platinum-phosphane-tin(II)chloride sys
tems, as well as the mechanistic investiga
tions of this reaction. The review also 
describes some applications of the homoge
neous catalytic reactions for the functional
isation of steroidal skeletons.

Hírek, adatok, információk

Hírek az iparból

Phylaxia Pharma Rt.

445 MFt a féléves árbevétel és ebben már 
alig van export. Bár az üzemi eredmény po
zitív, de ezt a pénzügyi veszteség messze 
túlhaladja: összesítésben 40 MFt a veszte
ség.

Egis Rt.

2003 elején zöldmezős beruházást indíta
nak orosz termelőüzem megalapítására.

Plussz Vitamin Kft.

Bariska Zsolt ügyvezető igazgató szerint a 
Somodi Imre és társai által alapított cég (63 
MFt jegyzett tőke) 2003-ban már 9 millió 
USD értékesítést tervez a Plussz vitamintab
lettából: kétharmadát Lengyelországba, 
egyharmadát itthon adnák el. Mint hírül ad
tuk, Somodi Imre a Bristol-Myers-Squibb 
amerikai cégnek adta el 1996-ban, 8 600 Ft
ért a 100 Ft-os névértékű Pharmavit részvé
nyeket, melyek 1994-ben már 5 960 Ft-ot ér
tek a tőzsdén. Most visszavásárolta a Plussz 
jogokat a cégtől, a tablettákat jelenleg a Chi- 
noin gyártja a veresegyházi üzemben.

Magyar Olaj- é s  Gázipari Rt.

Az országgyűlés júliusban megszavazta a 
költségvetés módosítását, amellyel együtt 
az ÁPV Rt.-ről szóló rendelkezések is vál
toznak. A MOL-ban meglévő állami része
sedés 25 százalék plusz 1 szavazatról egy 
szavazatelsőbbségi részvényre csökken. 
Ez csak megnyitja a törvényi lehetőséget 
egy esetleges MÓL részvényértékesítés 
előtt, de a kormányváltás után többen úgy 
nyilatkoztak, hogy ilyet ebben az évben 
nem terveznek.

A MÓL és az orosz olajvezeték üzemel
tető, a Transneft előzetes mégállapodást írt
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alá a Barátság-Adria rendszeren történő 
szállításról. A Transneft elnökhelyettese, 
Szergej Ter-Szarkisziantsz elmondta az 
Interfax hírügynökségnek, hogy a megálla
podás alapján egyetlen áron, 0,64 USD/100 
km, szállítják az olajat. A végleges jóváha
gyásokhoz természetesen az érdekelt orszá
gok kormányainak az egyetértése is szüksé
ges, az orosz Külügyminisztérium már 
szétküldte a tervezetet és remélik, hogy az 
fél éven belül aláírásra kerül. Ez a projekt 
lehetővé tenné Oroszország számára, hogy 
Omisalj-ba, a Krk-szigethez (Adria), vigye 
az olajat, ahonnan tartályhajók az USA-ba 
továbbíthatnák. Az egyezmény garantálja a 
MÓL olajjal való ellátását is. További részt
vevők a projektben az Ukrtransnafta, a 
JANAF és a szlovák Transpetrol már keret- 
szerződésben egyezett meg a Transneft-tel 
5 millió tonna olaj szállításáról a fenti áron. 
A mennyiség erről 15 millió tonna/év-re 
növekedne, fokozatosan.

Összes töltőállomását partneri (fran
chise) rendszerben akarja üzemeltetni az év 
végére a MÓL Rt. Az elmúlt egy év tapasz
talatai ugyanis azt mutatják, hogy a MOL- 
nak és partnereknek is jövedelmezőbb ez az 
üzemeltetés. Jelenleg 191 töltőállomásnál 
kiválasztott partnerek végzik az értékesí
tést. A rendszerben a partner csak a MÓL 
Rt. által meghatározott áruválasztékból, 
meghatározott áron értékesítheti a terméke
ket és szolgáltatásokat. A töltőállomást 
üzemeltető a forgalmazás után jutalékot és 
fix átalánydíjat kap. A jutalék és az átalány
díj fedezetet biztosít a partner szerződéses 
költségeire, vállalkozói eredményére.

A MÓL Rt. megerősítette, hogy megvá
sárolta az Avanti International AG 16 millió 
literes üzemanyag-tárolóját Bécs mellett.

A MÓL eladásra hirdette meg hat gáz- 
szolgáltató és gázközmű-vagyont gondozó 
vagyonkezelő társaságát, illetve az azokban 
birtokolt többségi tulajdonrészeket. Az el
adásra hirdetett cégek közül a MÓL Gáz 
Kft. a legnagyobb. A cégek értékesítése ré
sze a MÓL korábban már meghirdetett 
divesztíciós programjának, amelynek ered
ményeképpen a társaság alaptevékenysége
ire koncentrálva meg kíván szabadulni 
egyéb területeken működő leányvállalatai
tól. A Balatongáz, a Gerecsegáz, a Kiskun
gáz, a Turulgáz és a Zsámbékgáz az előbb 
említett MÓL Gázzal együtt összesen közel 
11,5 milliárd forint saját tőkével rendelke
zik. Ennek 10 százalékát sem érik el a ki
sebbségi tulajdonosi részesedések. A társa
ság a Deloitte & Touche Rt.-t bízta meg az 
értékesítéssel. A MOL a pályázatok sikerrel 
zárulása esetén sem várhat a vagyon mére
téhez mérhető nyereséget. Az olajcég rész
vényesei számára ennél vélhetően sokkal 
pozitívabb hatással járhat majd az ilyen

módon is felszabaduló tőke, melyet alapte
vékenysége folytatására fordíthat az olaj- 
vállalat.

Richter Gedeon Rt.

Augusztusban aláírásra került a lengyel 
GZF Polfa gyógyszergyár megvásárlásáról 
kötött szerződés. A lengyel állam 51%-os 
adott el a Richtemek 7,5 Mrd forintért, 
15%-ot ingyen a dolgozóknak juttatott, 
a maradék 35%-ra pedig opciót adott a 
Richtemek.

Nitrogénművek Rt.

Értékesítette a MÓL Rt. a Nitrogénművek 
Rt.-ben lévő, 59,83%-os tulajdonrészét. 
Az ár 3 Mrd forint, a vevő a másik hasonló 
profilú vállalkozás, a Tiszamenti Vegyimű
vek Rt. tulajdonosa, a Bige Holding Invest 
volt. Továbbra is a MÓL Rt. lesz a Nitro
génművek legnagyobb beszállítója, hiszen 
az ammóniaszintézis nyersanyagából, a 
metánból 400-450 millió köbmétert vásárol 
a MOL-tól évente a Nitrogénművek. Egy
idejűleg a másik tulajdonos, a norvég 
Norsk Hydro is eladta a részesedését.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Jól halad a TVK márciusban jóváhagyott 
stratégiai projektje, amelyben egy új, 250 
ezer tonna éves kapacitású olefingyár és 
egy évi 200 ezer tonna kapacitású polieti
léngyár építése, valamint a két éve működő 
Polipropilén-4 üzem kapacitásának 30 szá
zalékos bővítése szerepel -  mondta Deák 
Árpád stratégiaiprojekt-koordinációs igaz
gató. A mintegy 430 millió EUR-s beruhá
zás 40 százalékát saját erőből finanszírozza 
a TVK. Az átadás határideje 2005 első ne
gyedéve, de egyes üzemek már jövőre meg
kezdik a működést. A Polipropilén-4 üzem 
bővítése például már az idén befejeződik. 
A generáltervezői feladatok ellátására a 
TVK az Olaj tervvel kötött szerződést, 
amely a projekt részletes környezetvédelmi 
hatástanulmányát is elkészítette. Az Ole- 
fin-2 gyár ünnepélyes alapkőletételére 
szeptember 25-én, Csillag István gazdasági 
és közlekedési miniszter jelenlétében került 
sor.

A TVK sikeresen tanúsíttatta új, az 
ISO 9001/2000 szabvány szerint kidolgo
zott, vállalati szintű minőségirányítási 
rendszerét. A vevői és partnerkapcsolati 
szempontokat az eddiginél is jobban figye
lembe vevő rendszert igazoló tanúsítvány 
2005-ig érvényes.

A TVK Rt. július 22-én eladta százszá
zalékos üzletrészét a Syntumex Kft.-ben,

ezzel befejeződött a vegyipari cég mű
anyag-feldolgozással és -újrahasznositás- 
sal foglalkozó érdekeltségeinek az értékesí
tése. A társaságot az Innochem Kft. vette 
meg. A TVK korábban azért döntött a pro
filtisztítás mellett, hogy a stratégiailag fon
tos petrolkémiai tevékenységére, és a 430 
millió EUR értékű beruházásra koncentrál
hasson. A Syntument az útépítésben, a tető- 
szigetelésben és a brikettgyártásban hasz
nálják, mint bitumen adalékanyagot. 
2001-ben a Syntumex értékesítése 28 MFt 
volt, 86 MFt nettó veszteség mellett.

Biafol Kft.

Tavaly vette meg a Radici Film olasz cég a 
TVK-tól a Biafolt. Most a BOPP (kétirány- 
ban nyújtott polipropilén fólia) gyártási ka
pacitás megkétszerezésére indítottak el be
ruházást.

Körte Qrganica Rt.

A környezetvédelmi tevékenységéről is
mert Körte vállalatcsoport vegyesvállalatot 
alapított Lengyelországban biológiai 
szennyvíztisztító technológiák helyi telepí
tésére. Hasonló az elképzelés az osztrák te
rületen is.

A Hajdú-Bét Rt. szennyvízkezelésére 
3 000 m3/nap kapacitású tisztítóra kötöttek 
szerződést.

Columbián Tiszai
Koromgyártó Kft.

A recesszió ellenére sikerült piaci pozícióit 
megőriznie az amerikai tulajdonú Colum
bián Tiszai Koromgyártó Kft.-nek. A cég 
évek óta közel kilencven embernek ad 
munkát, s tavalyi bevétele megközelítette a 
tízmilliárd forintot. A társaságot tíz évvel 
ezelőtt alapították, akkor a Kft.-ben az at
lantai Columbián Chemical Company 60, 
míg a TVK 40 százalékos részesedéssel 
rendelkezett. A tulajdonviszonyok időköz
ben megváltoztak, két évvel ezelőtt ugyan
is a TVK megvált a tulajdonrészétől, s az
óta az amerikai cég az egyedüli tulajdonos 
a 643 millió forint törzstőkéjű cégben.

BorsodChem Rt.

A BC Rt. aktív részvevője a hazai vegyipar 
jövőjéről, valamint a gázárakról folytatott 
párbeszédnek. Javaslata szerint meg kelle
ne szüntetni a lakossági és az ipari fogyasz
tók között fennálló keresztfinanszírozást, 
közben a lakosság veszteségeit kompenzál
ni kellene. A BC nehezményezi, hogy a 
hazai ipari fogyasztók már most többet fi
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zetnek a gázért, mint nyugat-európai ver
senytársaik. A cég azt is szóvá tette, hogy 
földgázimportőr MÓL számára egyre jobb 
üzletté válik a gázüzlet, ami részben az ár
csökkenésnek, részben a dollár gyengülésé
nek tudható be.

Az ECN július 15-21-ei, Kelet-Európá- 
val foglalkozó számában nyilatkozott 
Kovács F. László, a BorsodChem és Molnár 
József, a TVK vezérigazgatója. Kovács F. 
László hangsúlyozta, hogy társaságuk javí
tani kívánja az etilén ellátást, mert a mosta
ni, TVK-val kötött tízéves szerződés sze
rint 3,5%-os felárat kell fizetniük az 
ICIS-LOR NWE jegyzésár felett az első öt 
évben. Az etilén alternatív beszerzésére el
vileg lehetőséget ad az ukrajnai Oriana cég
től a TVK-n keresztül a BorsodChemhez 
menő etilénvezeték, azonban az Oriana és a 
TVK közötti magyarországi vezetéksza
kaszt ellenőrző TVK ezt nem fogja megen
gedni. A BorsodChem a kormánynál sza
bad hozzáférést kért a vezetékszakaszhoz, 
de olyan elképzelése is van, hogy legrosz- 
szabb esetben saját maga megépíti annak 
100 km-es alteregóját az ukrán határ és a 
TVK között. A BorsodChem a vinil-klorid 
monomer termelést 185 kt/év-ről 2004 má
sodik negyedévére 320 kt/év-re kívánja 
emelni, és ehhez többlet etilénről kell gon
doskodnia. A TVK az etilén termelést a 
mostani 360 kt/év-ről 610 kt/év-re emeli, 
de ezzel együtt HdPE termelését is növeli a 
jelenlegi 210 kt/év-ről 410 kt/év-re. Molnár 
József úgy nyilatkozott, hogy a legjobb 
előrelépés a világszínvonalú kapacitás lé
tesítése és az expanzió után a TVK lesz 
a legversenyképesebb poliolefin gyártó 
Közép-Kelet-Európában. Jelezte, hogy a 
cseh Unipetrol privatizációjának esetleges 
újabb kiírása a regionális vezető szerepre 
törő TVK-t érdekelheti.

A BorsodChem Rt. a vinil-klorid gyártó 
kapacitás bővítésére a Krupp-Uhde/VinTec 
cégekkel írt alá licenc know-how és gép- 
szállítási szerződéseket. A beruházás ösz- 
szes költsége várhatóan 15-20 milliárd fo
rint lesz. A projekt a tervek szerint 2004 
második negyedévében, az egyik fő alap
anyag-szállító, a TVK Rt. új etilén-krakko- 
lójának üzembe lépése előtt fejeződne be. 
Tervbe vették a jelenleg 60 ezer tonnás 
MDI-gyártó kapacitás megduplázását 
2006-ig. 100 millió EUR hitelt kíván fel
venni a cég a jövő évi beruházások finan
szírozására.

Az első félévben jobb az üzemi ered
mény, mint az előző év azonos időszaká
ban, de az adózott eredmény kisebb. 
Az éves várható eredmény 8 Mrd forint le
het.

A BorsodChem tulajdonosi helyzete 
2002 közepén: CE Oil (osztrák) 59,23%,

Milford Holding (ír) 27,97%, APV Rt. 
(4,0%). Az állami holding el kívánja adni 
ezt a részvényhányadát, csak a kedvező al
kalomra vár.

A Szibur vezetőinek, Jakov Goldovsz- 
kijnak és Jevgenyij Koscsisnak perében 
újabb adatok kerültek nyilvánosságra. 
Megvásárolták a Tobolszk petrolkémiai cég 
részvényeit a Sziburtól 1 rubel/részvény 
áron, majd a részvénytulajdont több off
shore cégen keresztülfúttatva újra értékesí
tették a Szibumak, ezúttal 800 rubel/rész
vény áron. Ezzel a Szibumak 120 millió 
dollár veszteséget okoztak. A pénzből 
Borisz Blagerman osztrák üzletember 
15,74%-nyi BC Rt. és 4,55%-nyi TVK 
részvényt vásárolt.

Graboplast Rt.

Összevonták a céget fő tulajdonosával, a 
90% részvénytulajdonos ABC Holdinggal. 
5%-ban a menedzsment a tulajdonos.

Kutatás-fejlesztés

2002-ben várhatóan eléri a K+F-re fordított 
pénzösszeg a GDP 1,1-1,2%-át. Tavaly a 
hivatalos adat 0,94% volt, 2000-ben 0,82. 
Az állami hozzájárulás az előző évek 
60%-áról csökken. Érdekes adat, hogy míg 
2001-ben az állami kifizetés erre a célra 10 
Mrd forint körüli összeg volt, az első félév
ben idén mindössze 3,7 Mrd-ot tett ki.

Pannon Aldra Kft.

Százharminc dolgozó elbocsátásával járó 
gyárbezárást jelentett be szeptemberben a 
Pannonplast. Fehér Erzsébet elnök-vezér
igazgató elmondta: az 1999-ben alakult, a 
Pannonplast és a belga Solvay-csoport kö
zös tulajdonában lévő Pannon Aldra Kft. 
felhagy a gyártással. A megalakulása óta 
közel 600 millió forintos veszteséget ter
melő, évi 3 milliárdos árbevételű, 140 al
kalmazottat foglalkoztató cég irodaszere
ket, ragasztószalagot és vízszigetelő 
fóliákat gyártott, ezeket ezentúl importból 
szerzi be. A termelésben dolgozó 130 alkal
mazottat elbocsátják, csak a kereskedelem
mel foglalkozó 10-12 embert tartják meg. 
A Pannonplastnak idén ez a harmadik gyár
bezárása, év eleji 2 500-as létszáma az év 
végére 2 100-ra csökken. A vállalat az első 
félévben a debreceni telep és a Pannunion 
bezárása nyomán 250 dolgozótól vált meg. 
A második negyedév 30-35 százalékos mű- 
anyagalapanyag-drágulása után a harmadik 
negyedévben stabilizálódott az árszint, és a 
késztermékárak lassan követik az áremel
kedést. így a harmadik negyedév árrés

mkl

szempontjából nem lesz olyan rossz, mint a 
második, de kérdés, hogy az utolsó negyed
évben hogy alakul a műanyagipar szem
pontjából fontos etilénár.

Dunastyr Rt.

A nemzetközi számviteli elvek (IAS) sze
rint, az év első hat hónapjában rekordnak 
számító 810 millió Ft (3,3 millió EUR) 
adózás előtti nyereséget realizálhatott az 
olasz Polimeri Európa S.p.A. tulajdonában 
lévő Dunastyr Polisztirolgyártó Részvény- 
társaság. Ez az eredmény főként az értéke
sítési mennyiség növekedésének (több, 
mint 50 000 tonna) és a költségek kedve
zőbb alakulásának köszönhető, melyek 
együttes hatásaként az üzemi eredmény el
érte a 975 millió forintot (4,0 millió EUR).

Mind az ütésálló, mind a habosítható 
polisztirol iránti kereslet növekedése a ter
vezettnél korábban éreztette hatását és 
vezetett a kiváló eredményhez. Az EPS 
(habosítható polisztirol) üzem kapacitás- 
bővítése (+ 15 kt/év) jelentősen hozzájárult 
az értékesítés növekedéséhez és így a fenti 
eredmény alakulásához.

Az erős forint nem gyengítette export
jukat, mely szintén jelentősen (24%) növe
kedett 2001-hez képest.

A magas hozzáadott értéket igénylő al
kalmazások szektorára koncentráló straté
giát folytatják, valamint új piacokat is meg
céloznak a következő hónapokban.

Egyesült Vegyiművek Rt.

Angliai érdekeltség lett az Egyesült Vegyi
művek Rt. Az idén márciusban bejegyzett -  
a londoni PCI Property (UK) Ltd. és négy 
magyar magánszemély tulajdonában álló -  
U.C.W. Befektetési és Tanácsadó Kft. 
50%-os részesedést szerzett a korábban a 
helyi MRP- és MBO-szervezet többségi, 
valamint az APV Rt. és a fővárosi XVII. 
kerületi önkormányzat kisebbségi tulajdo
nában álló Egyesület Vegyiművek Rt.-ben. 
A 370 főt foglalkoztató, a múlt évben mint
egy 9 milliárd forintos forgalmat lebonyolí
tó EMV Rt. 1999 óta birtokolja több Caola- 
termék gyártásának és forgalmazásának 
jogát, illetve a Caola cégnevet. Az EVM 
Rt.-é a Marikó Kft., amely ipari tisztítósze
rek forgalmazásával foglalkozik.

Mangán Kft.

A magánkézben lévő úrkúti üzem gyártja a 
mangánt a Dunaferr Rt. részére. 100 dolgo
zót foglalkoztatnak, tavaly az árbevétel 525 
MFt volt, idén 495 MFt várható. 41 kt man
gánt értékesítenek.
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EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

BlO/ARJMl Antitestek és humán proteinek 
gyártása. Izraeli cég új bioreaktor rendszert 
fejlesztett ki, növényi sejt kultúrák felhasz
nálásával ipari méretekben összetett protei
nek és másodlagos metabolitok gyárthatók 
a gyógyszerpiac részére.

OO/CSIC/95 Gyulladások kezelése. 
Spanyol és francia kutatóintézetben felis
merték, hogy a pankreatist, hasnyálmirigy 
gyulladást a proteint blokkoló gyulladásos 
sejtek (leukociták) aktiválódása váltja ki.

TTLnanocluster Kalcium-foszfát nano- 
klaszterek orvosi és fogászati alkalmazásra. 
A skócia Hannak Kutatóintézet eljárást 
szabadalmaztatott újszerű nanoklaszterek 
előállítására.

EETO 02 019 Elektrokinetikus szenzor
folyadék felületek kölcsönhatásainak vizs
gálatára. Cambridge-i egyetemi kutatócso
port által kifejlesztett és szabadalmaztatott 
eljárás a nagyfrekvenciás áramlási feszült- 
ségek/deformációk felismerésére szolgál, 
azzal az előnnyel, hogy a hangforrás (hang) 
fókuszálható és irányítható.

F-PDL PLI0207-08 Méretkizárásos 
szűrés száraz és szilárd szűrőn. Francia cég 
eljárása lehetővé teszi, hogy egy szalagon 
méretkizárásos szűrést és gyors tesztelést 
végezhessünk.

TO 01062002 Kozmetikai és farmako
lógiái termékek gyártásához szükséges em

beri kataláz előállítása. Lengyel egyetem 
humán eredetű kataláz genetikai kódolási 
és klónozási eljárását ajánlja.

Technológia igények

IRCPKJ11/TRJ06 Technológia metil-észter 
gyártására repceolajból -  üzemanyagként. 
Egy lengyel társaság keres innovatív tech
nológiát újfajta üzemanyag előállitására. 
Az előnyben részesített megoldás repce
olajból metil-észtert állítana elő (ún. transz- 
észterifikálás). A cég keresi a partnert, aki a 
tudást átadná vagy kulcsrakész megoldást 
kínálna. A termék neve különféle (bio
dízel, RME-repceolaj-metil-észter), de na
gyon hasonlít a természetes dízelolajhoz.

Új lehetőség

A technológiai partnerkeresés egy új lehe
tőségére szeretnénk olvasóink figyelmét 
felhívni.

Az Európai Unió Központjainak Háló
zata (Európa 30 államának 68 Innová- 
cióközvetítő Központja (IRC) alkotja e há
lózatot) a nemzetközi technológia transzfer 
elősegítése érdekében egy olyan adatbázist 
működtet, melyben innovatív kis- és kö
zépvállalkozások, kutatóintézetek és egye
temek technológiai ajánlatait és igényeit 
dolgozzák fel. Ebben a rendszerben egy

részt a már piacképes, másrészt a már ki
dolgozott, de még továbbfejlesztendő tech
nológiák jeleníthetők meg.

Az adatbázis működtetésének az a célja, 
hogy hozzásegítse az IRD-k ügyfeleit új pia
cok és/vagy fejlesztő partnerek felkutatásá
hoz.

Ez az új szolgáltatás az Automating 
Matching -  Automatikus célzott küldés. 
Ennek révén az ügyfelek közvetlenül, nap
rakészen tájékozódhatnak az adatbázis tar
talmáról.

Új szolgáltatásuk térítésmentes, feltéte
le csak az, hogy az ügyfelek egy regisztrá
ciós lapot kitöltsenek. A regisztrált ügyfe
lek az általuk megadott kulcsszavak alapján 
elektronikus levélben folyamatosan meg
kapják az ajánlatok/igények kivonatait. 
Ezekről bővebb információt az IRC Hunga
ry ad. A regisztrációhoz meg kell adnunk 
az ügyfél érdeklődési területét egy adott 
kulcsszólista alapján. Az adatbázis óriási 
mennyiségű adatot tartalmaz, ezért a kulcs
szavak megfelelő mennyiségű megadására 
érdemes gondot fordítanunk (a megadott 
kulcsszavak később módosíthatók).

Regisztrációs lap kérhető az IRC Hun- 
gary-tól, Szabó Eszter, EU MIK/IRC Hun
gary, BME-OMIKK.

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7.
Tel.: 1-457-5361, Fax: 1-457-5341,

e-mail: szeszter@info.omikk.bme.hu
GM

(Folytatás az előző oldalról)

Karsai Holding Rt.

Csökkent az árbevétel (4,3 Mrd) az első 
félévben a tavalyi hasonló időszakhoz vi
szonyítva, és az adózás előtti eredmény 
(0,33 Mrd) is.

Mapei Kft.

Budaörs mellett, Sóskúton 1 Mrd forint be
ruházással növelte szeptemberben a hideg- 
burkolású ragasztóanyag gyártó kapacitást 
a tulajdonos, az olasz Mapei S.p.A. A ha
zai kft.-t 1991-ben alapították 399 MFt 
alaptőkével, forgalma tavaly 2,2, idén vár
hatóan 3 Mrd forint lesz.

KGy

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

: Merre vezetnek útjaid, szervetlen kémia?
W ilhelm  L e w ic zk i:  Justus von Liebig, a sokoldalú kémikus szü

letésének 200 éves évfordulója elé
S im á n d i B é la  -  S a w in sk y  J á n o s: Növényi hatóanyagok kinyerése szuperkri
tikus extrakcióval (e számunkból kimaradt)
Pályakezdők, -elhagyók
H a jd ú  C so n g o r  -  M o ln á r  S za b o lc s  -  W interm antel Z so lt: A Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett vegyész-biológusmérnö
kök elhelyezkedési esélyei
N a g y  Ivá n : A pályaelhagyás néhány gondolata a nyugat-európai irodalom
ban
M ó ra  L á szló :  Klasszikus pályaelhagyó vegyészek

K ö rö s  E n dre  

V ám os É va  —
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Syqe&ületi élet
MKE HÍREK

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. szeptember 3-i 
üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai Endre, 
Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei Pál, 
Hermecz István, Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, Szalmásné Pécsvári Gabriella.

Kimentette magát: Hlavay József, Lip- 
tay György, Pallos László

Napirend előtt bemutatkozott az IB új 
tagja, Szalmásné Pécsvári Gabriella.

1. Beszámoló a Titkárság munkájáról és 
feladatairól

Androsits Beáta beszámolójában a nyá
ri konferenciák eredményeit ismertette: 
spektrokémiai vándorgyűlés, a kémiatanári 
továbbképzés és a IUPAC nemzetközi kon
ferencia.

31/2002 A taglétszám növelésére nö
velni kell a tagok és a nem tagok részvételi 
díjának különbségét.

2. Az MKE gazdasági helyzete
Banai Endre ismertette az egyesület

gazdasági helyzetét. Külön kiemelte a la
pok várható éves eredményét. Amíg az

MKL nyereséggel zárhat, az MKF és a 
KÖKÉL várható vesztesége 2 M Ft, illetve 
1,3 M Ft.

32/2002 Levélben fel kell hívni Pungor 
Ernő professzor felelős szerkesztő figyel
mét, hogy a tervezettnél jóval nagyobb hi
ány várható, amit az MKE nem tud megté
ríteni.

Felelős: Androsits Beáta.
Egy másik levélben kívánjuk tájékoz

tatni az MKF szerkesztőségét az újság utol
só szerkesztő bizottsági ülésén Kálmán 
Alajos által felvetettekről, amelynek alap
ján célszerű lenne a lap műszaki szerkesz
tését javítani.

Felelős: Kálmán Alajos, Androsits Beáta.

3. A Kémiatanári Szakosztály
Az IB sajnálattal értesült, hogy nem tör

tént meg a Kémiatanári Szakosztály új ve
zetőségének megválasztása a Kémiatanári 
továbbképzésen.

4. Alapszabály módosítás elvei
Az IB áttekintette Jedlovszky Pál alap

szabály módosító javaslatát és az alábbi 
döntéseket hozta:

33/2002 Az IB két tartózkodással elfo
gadta azt a javaslatot, hogy az elnök az IB 
tagja legyen szavazati joggal.

34/2002 Az IB két ellenszavazattal ja
vasolja, hogy az elnöknek legyen vétójoga. 
35/2002 Az IB egyhangúlag elfogadta, 
hogy az IB vezetője a főtitkár legyen, és ő 
kapja meg a munkáltatói jogokat az ügyve
zető igazgató esetében.

36/2002 Az eddig kidolgozott alapsza
bály tervezetet juttassuk el a szakosztályel
nököknek véleményezésre. Felelős: 
Jedlovszky Pál. A véglegesre kidolgozott 
tervezetet az MKL-ben és a Havi Közlemé
nyekben az év elején publikálni kell.

5. Egyebek
37/2002 A Rátz tanár úr díj kuratóriu

mába az IB a kémia tanári szakosztály min
denkori elnökét delegálja.

38/2002 Az IB két ellenszavazattal úgy 
döntött, hogy novemberben kerüljön ki
adásra a Náray Szabó István díj.

A legközelebbi IB ülés október 1-én 
15.30 órakor lesz. Napirend: Náray-Szabó 
Gábor előterjesztése, Rácz László, MKL 
felelős szerkesztő meghallgatása, a jövő évi 
tisztújítás előkészítése (főtitkár).

A jegyzőkönyvet készítette:
Hencsei Pál

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

Az MKE Egis Gyógyszergyári csoportjának rendezvénye 
enantioszelektív katalízis témakörben
(B u d a p est, 2 0 0 2 . jú n iu s  2 4 .)

Az MKE Egis Gyógyszergyári csoportjá
nak júliusi programjában is szerepelt szak
mai előadás, mellyel a már megkezdett ka
talitikus hidrogénezések témaköréhez 
kapcsolódó kollokviumokat folytatták.

Az előadásra Angliából és az Egyesült 
Államokból érkezett két előadó: David 
Ager, a DSM Pharmaceuticals cég angliai 
vegyésze és David Schena, aki a DSMM 
amerikai kereskedelmi irodájának igazga
tója.

Első előadásként és ismerkedésként a 
DSM hollandiai alapítású, ma már multina
cionális vegyipari vállalatot Fritz Ildikó 
magyarországi képviselő mutatta be, majd 
David Ager tartotta meg igen tartalmas, 
magas színvonalú előadását. A meglepően 
nagyszámú hallgatóság különösen örült, 
hogy a kiváló előadó „angolsága” alkal
mazkodott a magyarországi viszonyokhoz, 
és így mindenki számára érthető és élvez

hető volt a legújabb katalizátorkutatási 
eredmények megismerése.

Ezt igazolta az előadást követő disz
kusszió: dr. Nyíri Károly, dr. Boros Lívia és 
Símig professzor hozzászólása. Gregorné 
dr. Boros Lívia saját, gyakorlati tapasztala
tairól is beszélt, hiszen az Egis számos ter
mékét, azok szintézisét érintő kérdésről is 
szó esett. (Közismert a levodopa üzemi

Az MKE Spektrokémiai Társasága az 
MKE Tömegspektrometriai Társaságának, 
az MTA Spektrokémiai Munkabizottságá
nak és az MTA Környezetkémiai Bizottsá
gának közreműködésével rendezte meg a 
Vándorgyűlést. A rendezvényen 130 fő vett

szintézisénél már alkalmazásba volt enan
tioszelektív redukció szerves ligandumú 
rádium katalizátorok segítségével.)

Mint a konferenciákon általában, ez al
kalommal is fontos volt a hivatalos előadást 
követő, kávézás közbeni konzultáció és 
eszmecsere, ahol szabadabban beszélhettek 
egymással az előadók és hallgatók, ahol a 
frissen szerzett információkat és ötleteket 
azonnal meg lehet vitatni egymással.

Dr. Tömpe Péter 
(Az EGIS Hírlap 2002. augusztus 22-i 

számából)

részt és 7 műszergyártó cég (Hungaropaar, 
Jobin-Yvon, Lab-ex Kft., Labsystem Kft., 
Per-Form Hungária Kft., Spectrolab Mer
kantil Kft, UNICAM Magyarország Kft.) 
mutatta be legújabb berendezéseit.

A megnyitó ünnepség keretében került

45. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
(S iófok, 2 0 0 2 . jú l iu s  1-3 .)
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sor a Török Tibor emlékérem átadására, 
amelyet ebben az esztendőben Kántor Ti
bor professzor nyert el több évtizedes ki
emelkedő szakmai munkája elismerése
ként. A „Nagyhőmérsékletű spektrokémia 
az oktatásban és a kutatásban” című plená
ris előadásában áttekintést adott az atom- 
spektrometriai módszerek fejlődéséről1, kü
lönös tekintettel a lángokban és 
plazmákban történő gázfázisú halogéne- 
zésről, valamint a minták elektrotermikus 
elpárologtatásán és a képződő aeroszol 
plazmába juttatásán alapuló kapcsolt mé
réstechnikákról. Ugyancsak plenáris elő
adást tartott Hollóst Miklós professzor, aki 
szerves molekulák és biopolimerek szerke
zetének UV-VIS cirkuláris dikroizmus 
(ECD), FTIR és vibrációs cirkuláris 
dikroizmus (VCD) spektroszkópiai mód
szerekkel történő meghatározásáról szá
molt be.

Meghívott külföldi előadóként Antonio 
Hernanz professzor, a madridi UNED

A IUPAC Symposium on Photochemistry 
kétévenként kerül megrendezésre. A ma
gyar fotokémikus társadalmat az a megtisz
teltetés érte, hogy ennek a nagy hagyomá
nyokkal rendelkező konferenciának a 
szervezési jogát Budapest kapta 2002-ben. 
A szimpóziumot a Magyar Kémikusok 
Egyesülete rendezte az MTA Roosevelt téri 
székházában a IUPAC, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, az OM Mecenatúra és a 
BIOGAL Rt. támogatásával. Jelentős segít
séget kaptunk a Japán Kémikusok Egyesü
letén keresztül több japán cégtől is.

A rendezvény és egyben az Internation
al Scientific Committee elnöke Heinz Roth 
professzor (Rutgers University, Rutgers, 
NJ, USA) volt. A helyi szervezőbizottságot 
Nyitrai József vezetésével az alábbi szemé
lyek alkották: Bérces Tibor, Biczók László, 
Horváth Attila, Horváth Ottó, Vidóczy Ta
más és Wojnárovits László.

Az előző szimpózium 2000 nyarán 
Drezdában volt kb. 450 résztvevővel. 
A 2001. szeptember 11. események miatt 
meglehetősen nagy aggodalommal néztünk 
a budapesti szimpózium szervezése elé. 
A tengerentúli részvevők tömeges távol- 
maradásával számoltunk. Noha az aktív 
résztvevők száma elmaradt a drezdaitól 
(384), sokan jöttek az USA-ból, Kanadá
ból, a Távol Keletről (Japán, Kína, Tajvan, 
Dél-Korea) és Ausztráliából. Összesen 42 
ország fótokémikusai képviseltették magu
kat, így a kedvezőtlen előjelek ellenére, vé
gül is sikeres konferenciát tudhatunk ma
gunk mögött. A japánok érdeklődése igen 
nagy volt (a résztvevők több mint 30%-a).

egyetemi tanára nukleotidok dinamikájá
nak infravörös spektroszkópiai módszerek
kel végzett vizsgálatainak eredményeit, 
míg Dr. Richard Payling (University of 
Newcastle, Ausztrália) a glimmkisülésű 
ionforrással kapcsolt tömegspektrometria 
jelenlegi szerepét és az anyagvizsgálatok
ban betöltendő jövőbeni lehetőségeit is
mertette.

A korábbi évek hagyományainak meg
felelően határon túli magyar szakembere
ket is meghívtunk a vándorgyűlésre. Kö
rünkben üdvözölhettük Flórián Károly 
professzort, a Kassai Műszaki Egyetem és 
Gál Tibor professzort, a Nyitrai Egyetem 
tanárát. Előbbi vendégünk a kerámiaporok 
szilárdmintás atomspektroszkópiai elemzé
sének validálási jellemzőiről, utóbbi a szik
raplazmában létrejövő háromszor ionizált 
kétatomú molekulák tömegspektrometriai 
vizsgálatáról számolt be.

Az atomspektroszkópiai szekcióban to
vábbi 29 orális előadás hangzott el, ame-

Sajnálatos módon a környező, volt szocia
lista országokból kevesen érkeztek elsősor
ban financiális okokból.

Kilenc plenáris, 14 meghívott és három 
szekcióban összesen 36 rövid előadás 
hangzott el. Két workshop (Fast Spec
troscopy of Biological Systems és Theory 
and Calculations in Photochemistry) is 
megrendezésre került négy-négy előadás
sal. Két nap összesen 276 poszter került be
mutatásra, melyek egyébként a szimpózi
um teljes ideje alatt megtekinthetők voltak. 
Az európai, a japán és az amerikai fotoké
miai egyesületek szavazatai alapján, a foto
kémiai kutatásokban kifejtett magas szintű 
tevékenységének elismeréseként a Porter 
Medal Award előadást az USA-ban élő, 
cseh származású Josef Michl professzor 
(University o f Colorado, Boulder, Col, 
USA) tartotta a szilíciumvegyületek foto
kémiai viselkedésének átfogó tanulmányo
zásáról. Nagy örömünkre szolgált hogy Bu
dapesten éppen ő vehette át a magas 
kitüntetést, mert személye szorosan kötő
dik közép-Európához. Prágában, 1994-ben 
a IUPAC Symposium on Photochemistry 
elnöke volt, nagy szerepe volt a Közép-Eu
rópai Fotokémiai Konferenciák létrehozá
sában és szervezésében.

A korábban hagyományosan szerves fo
tokémiai témájú előadások és poszterek he
lyét egyre nagyobb mértékben a biofo
tokémia, a szupramolekuláris rendszerek 
fotokémiája vette át. A vizsgálati módsze
rek óriási fejlődésének köszönhetően az 
intramolekuláris elektrontranszferek is kö
vethetővé váltak, vagy éppen egyetlen mo

lyekben a kutatók a kapcsolt méréstechni
kák (HPLC-ICP-AES, CE-ICP-AES) fej
lesztéséről, környezetanalitikai vizsgála
tokról, analitikai kémiai
módszerfejlesztésekről és kiértékelési eljá
rások kidolgozásáról tudósítottak.

A molekulaspektroszkópiai szekcióban 
a kutatók 18 orális előadás keretében is
mertették az IR, FTIR, GC/LC-MS, MS és 
ESR területén elért kísérleti és elméleti ku
tatási eredményeiket. A poszter szekcióban 
11 szerzőgárda adott számot eredményei
ről.

Összességében megállapítható, hogy a 
vándorgyűlés jól sikerült. Színvonalas elő
adások hangzottak el. A poszterek iránt is 
nagy volt az érdeklődés. Amit azonban kü
lönösen nagy eredménynek tartunk az az, 
hogy nagyon sok fiatal vett részt és tartott 
előadást, valamint hogy az előadások jó ré
szét igen élénk és tartalmas vita követte.

Billes Ferenc -  Záray Gyula

lekula fény hatására bekövetkező átalaku
lása is nyomon követhető. Külön figyelmet 
érdemeltek azok az előadások, melyek a fo
tokémiai jelenségek környezetvédelemben 
történő felhasználására mutattak rá. Emlí
tésre méltónak tartottam Dániel G. Nocera 
(MIT, Cambridge, MA, USA) plenáris elő
adását, melyben arra mutatott rá, hogy a fo
tokémiai kutatások belátható időn belül 
megoldják a víz napfény hatására bekövet
kező fotokémiai bontását hidrogénre és 
oxigénre. A hidrogén elégetésével képződő 
hő a jövő fo energiaforrásává válhat.

A szimpózium budapesti szervezése le
hetőséget biztosított számos fiatal magyar 
kutató nemzetközi bemutatkozásához, más
részt a hazai fotokémikusok többségének a 
nemzetközi fotokémiai kutatások legújabb 
trendjeinek megismeréséhez. A sikeres 
konferencia jól szolgálta a magyar tudomá
nyos kutatás kedvező nemzetközi megítélé
sét is, mivel a posztereken kívül három elő
adásra is sor került hazai kutatóhelyekről, 
köztük egy meghívott előadás volt.

Külön köszönet illeti az Egyesület ügy
vezető igazgatóját, Androsits Beátát és 
munkatársait áldozatos munkájukért, Mol
nár Istvánt a szimpózium ma is elérhető 
honlapjának (http//:www.photoiupac.hul 
elkészítéséért és a konferencia kiadványai
nak szerkesztett, nyomdakész megformálá
sáért. Ezúton szeretném megköszönni a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, az ELTE és a Veszprémi Egyetem 
doktoranduszainak a szimpózium lebonyo
lításában kifejtett sokoldalú, lelkes tevé
kenységét. Az MTA anyagi támogatásáért 
és a székház minden érintett munkatársá
nak is hálával tartozik a helyi szervezőbi
zottság.

Nyitrai József

XIX. IUPAC Fotokémiai Szimpózium
(B u dapest, 2 0 0 2 . jú l iu s  1 4 -1 9 .)
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Az Európai Vegyészmérnök Szövetség (EFCE) Oktatási 
Bizottságának ülése
(P rá g a , 20 0 2 . a u g u sz tu s  2 5 .)

Az EFCE Oktatási Bizottsága (WPE) ülését 
a Prágai Cseh Műszaki Egyetemen tartotta 
Dr. Ing Martin Molzahn elnökletével 15 or
szágból 18 résztvevővel. Az elnöki meg
nyitó, az üdvözlések, a napirend és az előző 
ülés jegyzőkönyvének elfogadása után be
mutatták a Bizottság új tagjait. Az elnök hi
ányolta, hogy dr. Réti Tamás lemondásával 
megüresedett bizottsági helyre, Egyesüle
tünk nem jelölt még a magyar gazdasági 
életben, iparban dolgozó új tagot. Az EFCE 
szorgalmazza, hogy az egyetemi oktatók 
mellett több az iparban dolgozó vegyész
mérnök tagja legyen az Oktatási Bizottság
nak. A Magyar Kémikusok Egyesületének 
két tagsági lehetősége van jelenleg ebben a 
nemzetközi testületben a korábbi egy he
lyett, egy az egyetemen és egy az iparban 
dolgozó szakember személyében.

Az ülés egyik fő napirendi pontja volt a 
Bolognai Deklaráció alapján bevezetésre, 
illetve kifejlesztésre kerülő kétciklusú ve
gyészmérnökképzés megvitatása, és beve
zetésének várható időpontja az egyes euró
pai országokban. A Veszprémi Egyetem és 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem rektorhelyetteseivel, a BME 
Vegyészmérnöki Kar dékánjával és oktatá
si helyettesével folytatott megbeszélések 
figyelembe vételével tartott előadásában

Szebényi Imre ismertette e téren a feladatok 
megoldásának hazai helyzetét, az előkészü
leteket, az új tantervek kidolgozásának me
netrendjét. Felhatalmazás alapján bejelen
tette, hogy előreláthatóan kísérleti jelleggel 
2004. szeptemberében a BME-n bevezetés
re kerül a kétciklusú vegyészmérnökkép
zés. A témában az ülést követően is állandó 
munkakapcsolatban vannak a Bizottság el
nökével a bizottsági tagok.

Az ülés behatóan foglalkozott az EFCE 
honlapján szereplő egyes európai egyete
mek vegyészmérnökképzését bemutató tá
jékoztató anyagokkal. Mind a veszprémi, 
mind a budapesti vegyészmérnökképzés 
szerepel a honlapon a 2001. február 17-én 
megküldött szövegekkel.

Az ülés foglalkozott az Európai Ve
gyészmérnök Szövetség 2003. szeptember 
21-25. között Granadában megrendezésre 
kerülő 4. Európai Vegyészmérnöki Kong
resszus oktatási témáival is, amelyet a ké
mia és a vegyészmémökség társadalmi sze
repének megvitatása keretében szerveznek. 
Ennek egyik talán meglepő, de érthető té
maköre, amely a vegyészmémökség szere
pére is rá kíván mutatni a terrorizmus elle
ni küzdelemben. A vegyipar stratégiája, a 
fenntartható fejlődés témakörei is szerepel
nek a kongresszuson a tervek szerint.

A Bizottság részletes konstruktív vitát 
folytatott, különösen a kétciklusú vegyész
mérnökképzés terén. Ennek bevezetésében 
egyetértés mellett a képzési struktúrák je
lenlegi különbözősége miatt még egyes 
alapfogalmakat illetően is a vélemények 
közel állóak, de különbözőek voltak egy
máshoz, elsősorban a graduális, posztgra
duális és PhD képzés terén. Ez tulajdon
képpen egy 2-3 lépcsős képzési rendszer 
lenne: BSc-MSc-PhD, de nem mindegyik 
felsőoktatási intézményben működne 
mindegyik lépcsőben képzés. A résztvevő
ket áthatotta a Bolognai Deklaráció szelle
me és törekvése az Európai Felsőoktatási 
Térség létrehozására, amelynek keretében 
lehetőség nyílik egy érthető, egymással 
összevethető és átjárható képzési rendszer 
kialakítása, egységes minőségbiztosítási 
rendszerrel, a kreditrendszer általánossá té
telével, a kétcikluson alapuló olyan felső- 
oktatási rendszer működésével, amelyben 
az első fokozat megszerzése már lehetővé 
teszi a végzett hallgatóknak, hogy a munka
erő piacon el tudjanak helyezkedni, ugyan
akkor módot nyújtana a második fokozatba 
való továbbképzésre is. A Deklaráció célul 
tűzte ki a széleskörű hallgatói-oktatói mo
bilitás elérését is. Az Európai Unióban a 
tagországok egyetemein kiállított diplomák 
egyenértékűségének kölcsönös elismerését 
is elősegíti a fenti felsőoktatási rendszer 
megvalósítása.

Szebényi Imre

Az Ausztriát körülvevő országok Kémikus Egyes 
elnökeinek, illetve képviselőinek konzultációja
(L inz, 2 0 0 2  s z e p te m b e r  18 .)

Az európai kémikusok egyesületeinek 
együttműködését javítandó, osztrák szom
szédunk a 10. Osztrák Kémiai Napok 
(2002. szeptember 17-19.) ünnepélyes 
megnyitójára meghívta az Ausztriával hatá
ros hét ország egyesületeinek elnökeit. 
A vendégek -  Prof. W. Koch (Frankfurt) el
nök, Prof. V. Simanek (Prága) elnök, Dr. D. 
Gyepesova (Pozsony) főtitkár, Prof. Kál
mán A. (Budapest) elnök, Prof. V. Kaució 
(Ljubljana) elnök és Dr. G. Ríva (Milano) 
alelnök (Svájc képviselője nem érkezett 
meg időben) -  az ünnepélyes megnyitó be
szédek és a 2002. évi Loschmidt-díj átadá
sa, továbbá két plenáris előadás (Prof. J. 
Besenhard (Graz) Chemie und Technologie 
dér Litium-Ionen-Batterie (kitüntetett) és 
Dr. U. B. Sleytr (Wien) Molecular Nano- 
technology with 2D-Protein Crystals) meg
hallgatása után, a házigazda Prof. U. Schu

bert (Bécs) elnökletével kötetlen megbe
szélést tartottak. A konzultáció témája a 
FECS (melynek ez év októberétől, Prof. 
Náray-Szabó Gábor az elnöke) jövője és 
tevékenységének javítása, összehangolása 
volt. Az olasz résztvevő dr. Riva nyomaték
kai hangsúlyozta a kémia iparban, mező- 
gazdaságban stb. realizálódó tevékenysé
gének negatív társadalmi megítélését, amin 
feltétlenül javítani kell. Sajnos a médiumok 
számára a nevelésnek nincs, csak a botrá
nyoknak van hír értéke. Részben ezzel is 
magyarázható, hogy a kémia vonzereje az 
ifjúság körében tovább csökken. A régió 
országainak együttműködését elemezve, a 
résztvevők várakozással tekintenek a 
2006-ban Náray-Szabó Gábor elnökletével 
Magyarországon (Budapest) szervezendő 
első ténylegesen európai kémikus konfe
rencia elé. Ezzel kapcsolatosan kifejtettem

a multinacionális és multi-szubdiszcipli- 
náris konferenciák szervezésének feltétele
it és követelményeit, továbbá a rendezők 
fokozott felelősségét, melyet a szakmai 
eredményesség érdekében jól koordinálva 
kell megosztani az európai társegyesületek 
közösségével.

A megbeszélés munkaebéden folytató
dott, ahol a konferencia kitüntetettje és fő
védnökei (Linz város és a vendéglátó 
Johannes Kepler Egyetem képviselői) is 
resztvettek. Ez alkalommal, többek között, 
megbeszélést folytattam a német elnökkel 
arról, hogy a 2003. májusi Liebig-évfor- 
dulót (Giessen) össze kell hangolnunk a 
Wiley-VCH lapok (Chemistry: A European 
Journal, EurJIC, EurJOC, ChemPhys- 
Chem, ChemBiolChem) tulajdonosainak 
2003 májusában Budapestre tervezett éves 
ülésével, melynek egyesületünk a házigaz
dája.

Kálmán Alajos
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 8. szám, 2002. augusztus) 
László György: Gyors prototípusgyár

tás módszerei és alkalmazási lehetőségei 
szimpózium

Fáik György: A gyors prototípusgyár
tás és a gyors szerszámkészítés kapcsolata 

László György: Lemez megmunkáló 
szerszám készítése LOM modell segítségé
vel

Róth György: Szilikon kaucsukok al
kalmazása a gyors prototípusgyártásban 

Kiss József-  Hauer Péter: Gyors proto
típusgyártás az ARRK-TECH Kft.-nél 

Gubanov, V. A. -  Volkova, M. A. -  Kor
mer, V. A.: Perfluor elasztomerek -  a XXI. 
század anyagai

Világos célok, nagyszabású tervek a 
TVK-nál

Üveges Andrea -  Borók Imre -  Berka 
Márta -  Borbély János: Makromolekuláris 
kolloidok előállítása emulzióban

Menyhárd Alfréd -  Varga József: Poli- 
propilén/poli(vinilidén-fluorid) alapú keve
rékek szerkezete és tulajdonságai

„Egyedül” Essenben. Beszélgetés Za- 
csek Gáborral, a Tauform Kft. műszaki 
ügyvezető igazgatójával

Korróziós Figyelő

(42. évfolyam, 4. szám, 2002.)
Lakatosné Varsányi Magda -  Mikós An

namária -  Tury Barbara -  Papp Katalin -  
Kálmán Erika: Nanoszerkezetű bevonatok 
a korrózióvédelemben

Danciu, Virgina -  Cosoveanu, Veronica 
-Andronic, Vera -  Griinwald Ernő: Regal- 
AZ-TH típusú fényesítőadalékok hatásme
chanizmusa a cink elektrolitikus leválasztá
sában gyengén savas cink-klorid alapú 
elektrolitokból

Hencsei Pál: Korróziós szabványok 
helyzete, elképzelések, tervek

Tompa Miklós: A szabványosítás prob
lémái 2002. évben a korróziós mérnöki 
gyakorlatban

Várkonyi Viktor: Acélfelületek felület
előkészítésével kapcsolatos ISO EN szab
ványok honosításának helyzete

Magyar Vegyipar

(12. évfolyam, 8. szám, 2002. július) 
VCI-MAVESZ együttműködés 
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A 2002. évi kémiai Nobel-díjat az am erikai John Bennett 
Fenn kém iaprofesszor (V irginia C om m onw ealth  Uni- 
versity, Richmond), a japán Koichi Tanaka kutatóm érnök 
(Shim adzu Corporation, Kyoto) és a svájci Kurt Wüthrich 
b io fíz ikaprofesszor (E idgenössiche Technische H och
schule, Zürich) nyerték el, a biológiailag fontos m akrom o
lekulák azonosítására és szerkezetvizsgálatára alkalm as 
m ódszerek kidolgozásáért és a m ódszerek széles körű el
terjesztéséért.

Fenn (1917. jún. 15.) és Tanaka (\959. aug. 3 .)a tö m eg - 
spektrom etriát alkalmassá tették a „lágy” deszorpciós ioni
zációs eljárásaik bevezetésével és alkalm azásával arra, 
hogy a biomakromolekulák és/vagy ffagmenseik molekula- 
tömege nagy pontossággal meghatározhatóvá váljon.

A töm egspektrom etrás analízis során a b iom olekula 
(analit) gyakran vizes oldatban van jelen  ionként. A megha
tározandó kationt vagy aniont az oldatból át lehet vinni az 
oldószerrel együtt közvetlenül gázfázisba. Fenn és m unka
társai 1984-ben dolgozták ki az elektrospray (ES -  ionizá- 
lás elektromos térben való porlasztással) eljárásukat. A  híg 
elektrolitoldat szűk kapillárison keresztül áramlik a spekt
rométer ionizációs kamrájába, a kapilláris vége és a segéd
elektród között néhány kilovolt feszültségkülönbség van, 
az elektromos tér 106 V/m nagyságrendű. Az elektrolitol
datból egyre zsugorodó, kisméretű és nagy elektromos töl
tésű cseppek jönnek létre, amelyekből gázfázisú, többszö
rös töltésű ionok keletkeznek és pontosan mérhetők.

Tanaka, a Shim adzu cég fiatal fejlesztő  m érnöke 
1987-ben mutatta be az intakt (érintetlen, sértetlen) protei
nekről készitett tömegspektrum ait. Felismerte, hogy gáz
fázisú  m akrom olekulaionok keletkeznek , ha helyesen 
választja meg a gerjesztő lézer teljesítm ényét és hullám
hosszát. A n itrogénlézer hu llám hosszán (330 nm ) nem  
abszorbeálnak a proteinek és peptidek am inosavai, így el
kerülhető a molekula fotokémiai fragmentációja.

A glicerintartalmú mátrixból az analit proteinek a „lágy” 
lézer deszorpció révén a gázfázisba ju tva ionizálhatok és 
repülésidő-tömegspektrométerben a m óltömegük pontosan 
mérhető.

John B. Fenn és Koichi Tanaka m unkásságának kö
szönhető, hogy az utóbbi években akár néhány pikolitem yi 
térfogatú oldatból, vagy néhány nanogrammnyi anyagból 
is elvégezhető a biom akrom olekulák tömegspektrom etriás 
analízise. Az alkalm azási területek között érdemes kiem el
ni a gyógyszerkutatás, a rákkutatás és az élelmiszergyártás, 
-ellenőrzés jelentőségét.

A két kitüntetett osztozik a díj összegének felén egyen
lő arányban.

Kurt Wüthrich (1938. okt. 4.) 1982-ben ismertette elő
ször azt az ötletét, hogy a fehérjék oldatfázisú három di
menziós szerkezetének felderítésére a mágneses m agrezo
nancia spektroszkópia (NMR) alkalm as lehet.

Röviddel ezután elsőként számolt be egy fehéije NM R 
m éréseken alapuló oldatbeli térszerkezetének m eghatáro
zásáról, így a nagyfelbontású és érzékeny N M R  az egyik 
legfontosabb  eszköz lett az oldott, b io lóg ia ilag  fontos 
m akrom olekulák szerkezetvizsgálatában, továbbá a m ole
kuláris kölcsönhatások és a dinamikus tulajdonságok ta
nulm ányozásában. A szerkezeti bio lógia szám ára fontos 
m olekulák térszerkezetét a Wüthrich által bevezetett m ód
szer előtt egykristályokon elvégzett, főként röntgendiff
rakciós m érésekből nyerték.

O ldatbeli N M R vizsgálatokon alapszik m integy három 
ezer protein térszerkezetének m eghatározása (20% ), míg 
az egykristály diffrakció (röntgen, neutron, elektron) m int
egy tizenkétezer (80%) anyagról készült el. A z oldott bio
m olekulák m óltöm ege a kezdeti szerény 30 ezer nagyság
ról 900 ezerre nőtt, Wüthrich és csoportja  fizio lóg iás 
körü lm ények  között elvégzett N M R  m érései szerin t 
(2002).

Kurt Wüthrich méltán érdemelte ki a N obel-díjat és a 
díj pénzösszegének felét. A m ódszere széles körű alkalm a
zást nyert a gyógyszerkutatásban, a daganatos elváltozá
sok, idegrendszeri degeneratív m egbetegedések korai di
agnosztikájában is.

A 85 évet betöltött John B. Fenn sokoldalú és színes 
egyéniség. Berea kisvárosban (Kentucky állam ) végezte el 
kém iai tanulm ányait (1937). 1940-ben a Yale Egyetem en 
doktorált oldatkém iából. A negyvenes években a M onsan
to Co. és Sharpless Chem ical cégek technológusa volt. 
E gyetem i oktató i pályafutását a P rinceton  E gyetem en 
kezdte el, a gépészet és az űrkutatás p ro fesszora  lett 
(1959-66). Ezt követően a Yale egyetem kém iai professzo
ra volt (1967-87), m ajd nyugdíjazása után 1994-től je len 
leg is a richm ondi Virginia Egyetem kém iaprofesszora.

Kurt Wüthrich a berni és a bázeli egyetem en végezte ta
nulm ányait (1957-64). Kémiából doktorált (1964) és eb
ben az évben túravezető és testnevelő tanári diplom át is 
szerzett. A z Egyesült Á llam okban a K aliforniai Egyete
m en (B erkeley), m ajd  a Bell Telephoné L aboratories 
(M urray Hill) is dolgozott két-két éven át (1965-69).

Az ez évi kém iai Nobel-dijhoz kapcsolódó m űvek és 
írások közül tisztelt olvasóink figyelm ébe ajánljuk az iro
dalom jegyzékben felsoroltakat.
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Megemlékezés Erdey-Grúz Tibor születésének 100. évfordulójáról*

BECK MIHÁLY**

A XX. század hazai tudományosságának egyik meghatáro
zó egyénisége volt E rd e y -G rú z  Tibor. Nemzetközileg is je
lentős és nagyra értékelt eredményeket ért el az elektroké
miában -  elegendő csak az Erdey-Grúz-Volmer egyenletre 
gondolni; olyan tudományos iskolát teremtett, mely az 
egész hazai elektrokémia fejlődésére és nemzetközi elis
mertségére vezetett. Tudománypolitikusként, oktatóként és 
tudománynépszerűsítőként pedig talán a legnagyobb hatást 
gyakorolta a hazai természettudományi kultúra alakulására.

A következő három előadás képet ad tudományos és is
kolateremtő munkásságáról, ezért a következőkben főként 
egyéb tevékenységének bemutatására szorítkozom. A ter
mészettudományok iránti érdeklődésnek nem volt családi 
hagyománya. A nagyszerű Mintagimnáziumba járt, mely
nek tanítványai között találjuk K á rm á n  T ódort, P o lá n y i  
M ih á ly t és T eller E d é t is. Visszaemlékezése szerint fizika
tanára hatására kezdett a fizika iránt érdeklődni, az egyete
men is csak a második évfolyamban tért át a fizikáról a 
kémiára, mint fő szakra.

Tudományos munkásságának egyik legérdekesebb vo
nása, hogy tulajdonképpen elsősorban az anyagszerkezeti 
kérdések érdekelték, ám ezek kutatásával nem foglalko
zott, de a szerkezet és a kémiai viselkedés közötti kapcso
lat problémaköre minduntalan felbukkan munkáiban, és a 
szerkezeti szempontokat mindig következetesen érvénye
sítette a legkülönbözőbb jelenségek értelmezésében. Csak 
találgatni lehet, hogy miért nem foglalkozott közvetlenül 
az anyagszerkezeti problémákkal. Valószínűleg azért, mert 
annak nem volt sem hagyománya, sem pedig anyagi felté
tele a húszas években Magyarországon, míg az elektroké
miai kutatások, elsősorban B u ch b ö ck  és B u g a rszk y  révén, 
a századforduló óta jelentős eredményekre vezettek. Elő
ször átviteliszám-vizsgálatokkal kezdett el foglalkozni, el
ső dolgozata is e témakörből jelent meg 1927-ben a 
Zeitschrift fúr physikalische Chemie-ben. Úgy vélem ér
demes idézni első tudományos közleményének első mon
datát: „Zum Stúdium dér Hydratation und Solvatation dér 
Elektrolyte in Lösungen sind ihre Überführungszahlen 
nicht ohne Interessé***.” Kissé hűvös, fegyelmezett gon
dolkodásra valló ez a megállapítás, és ez tényleg jellemző 
tulajdonsága volt, de csak egyik oldalát mutatja E rd ey-  
G rú z T ibor  arculatának, hiszen ugyanakkor lelkes és szen
vedélyes kutató volt.

Kutatói pályájának döntő szakasza volt az a három év, 
melyet 1928 és 1931 között előbb F a ja n s  müncheni, majd 
V olm er berlini laboratóriumában töltött. Előbb az ionok 
adszorpciójával, majd pedig -  az adszorpciós vizsgálatok 
szemléletét érvényesítve is -  a hidrogénleválás kérdésével 
foglalkozott. 1930-ban jelent meg ugyancsak a Z. phys. 
Chemie-ben V olm errel együtt írt dolgozata, mely a modem 
elektrokémia egyik legnagyobb jelentőségű és hatású 
munkája. Jelentősége nem csupán abban van, hogy a hid

* A Magyar Tudományos Akadémián 2002. október 15-én elhangzott emlék
beszéd

** 1133 Budapest, Pozsonyi u. 54.
*** Elektrolitok oldatokban való hidratációjának és szolvatációjának tanulmá

nyozásánál azok átviteli száma nem érdektelen.
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rogén-túlfeszültség -  bizonyos megszorításokkal -  máig 
érvényes elméletét adja meg, hanem talán még inkább ab
ban, hogy a reakciókinetika megközelítési módját alkal
mazza az elektródfolyamatok sebességének mennyiségi 
leírására.

Hazatérve az adszorpcióval, valamint az elektródfolya
matok kinetikájával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. 
Ennek logikus folytatása volt az elektrolitikus fémleválás, 
az elektrokristályosodás jelenségeinek tanulmányozása és 
törvényszerűségeinek feltárása. Ezekből sarjadt az oldat és 
az elektród határfelületén kialakuló elektromos potenciál 
értelmezése. Munkatársaival rendszeres vizsgálatokat vég
zett a Nemst-féle összefüggés érvényességi tartományával 
kapcsolatban. Kiderítették, hogy ha a sajátion-koncentrá- 
ció az oldatban 10"6 M alá, vagy pedig amalgám elektródot 
alkalmazva az oldott fém koncentrációja 10'5 M alá csök
ken, az összefüggés nem érvényes, mert megváltozik a 
potenciálmeghatározó folyamat. Számos doktori értekezés 
készült ebben az időszakban irányításával, melyek szerzői 
között találjuk E rd ey  L á szló t, S za r v a s  P á l t  és Varga E dite t.

Azt, hogy a II. világháború milyen nagymértékben gá
tolta a kutatásokat, illetve azok eredményeinek közlését 
mutatja, hogy 1940 és 1947 között nem jelent meg tudo
mányos közleménye. 1947 után kereken 60 idegen, főleg 
német nyelvű közleménye jelent meg. Ezek mind jelentős 
eredményeket tartalmaztak, de nem keltettek olyan mérté
kű figyelmet, melyet megérdemeltek volna. Ebben szere
pet játszhatott az, hogy 50 dolgozat az Acta Chimica Hun- 
garica-ban, 4 az egyetemi Acta-ban, és mindössze 6 a 
nagyobb ismertséget biztosító folyóiratokban (Natúré, 
Revue de Chimie, Z. physikalische Chemie, Electrochimi- 
ca Acta, J. Electroanalytical Chemistry) jelent meg.

Mind egyetemi, mind pedig akadémiai pályafutása tö
retlen volt. Egyetlen lépcsőfokot sem kihagyva jutott el a 
csúcsokra. Egyetemi oktatóként mindvégig a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen, illetve az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen dolgozott, volt gyakornok, tanársegéd, 
adjunktus, magántanár, c. ny. rk. tanár, tanszékvezető egy. 
tanár, dékán, majd miniszter. A Magyar Tudományos Aka
démia 1943-ban választotta G ró h  G yu la , R y b á r  István , 
S zé k i T ib o r  és B u zágh  A la d á r  javaslatára levelező, majd 
1948-ban B a y  Z o ltá n , B u zá g h  A la d á r , G ró h  G yu la , 
S ch u lek  E lem ér, S zék i T ibor és S ch a y  G é za  javaslatára ren
des tagjává. Amikor S zen t-G yö rg y i A lb e r t 1945-ben meg
szervezi a Magyar Természettudományi Akadémiát, viha
rokat váltva ki Akadémiánk életében és erjesztőleg hatva 
annak fejlődésére, E rd ey -G rú z T ib o r  is a tagok sorába ke
rül. Három ízben látta el a MTA főtitkári tisztét (1950. XII.
2. -  1953. V. 30.; 1956 V. 30. -  1957. XII. 20.; 1964. IV. 24. 
-  1970. II. 5.); 1959.1. 30. és 1964. V. 25. között a Kémiai 
Osztály titkára, mai szóhasználattal elnöke, 1970. II. 5-től 
haláláig az MTA elnöke volt.

Mind az Akadémia működésére, mind pedig az egyete
mi, de különösképpen a közoktatásra kivételesen nagy ha
tása volt. Döntő szerepet játszott az Akadémia megújhodá
sában, az önálló Kémiai Osztály létrehozásában, majd az 
1970-es átszervezésben. Az akadémiai bizottságok rend
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szere, azok tevékenységi köre Erdey-Grúz Tibor kezdem é
nyezésére alakult ki.

Érdemes hosszú évtizedekkel ezelőtt írt, tudom ányszer
vezéssel, a tudományos kutatással, a felső és a közoktatás 
kérdéseivel foglalkozó tanulm ányait olvasgatni. Kiderül, 
hogy ma is érvényesen fogalm azta m eg a legfontosabb 
problém ákat és a m egoldásukhoz vezető utat.

Legyen szabad ezt a m egállapítást néhány idézettel alá
támasztanom:

„Sokszor találkozunk ... azzal az érveléssel, miszerint 
kis ország vagyunk, és nem  engedhetjük meg m agunknak 
azt a „fényűzést”, hogy tudom ányunkat ugyanolyan ütem 
ben fejlesszük, m int a nagy országok. Azt hiszem, nem  ál
lok egyedül ama vélem ényem m el, hogy ez az érvelés nem 
helytálló, sőt ellenkezőleg. A legnagyobb fényűzés a tudo
mány kellő ütemű fejlesztésének elhanyagolása.” .. .„M int 
kis nép, m elynek országa nem  gazdag nyersanyagokban, 
csak akkor tudjuk a term elés és a term elékenység fokozá
sával kellő ütemben tartósan em elni a dolgozók életszín
vonalát, ha a tudományos kutatás hatékony fejlesztésével 
is biztosítjuk, hogy a rendelkezésünkre álló nyersanyagok
ból minél nagyobb mennyiségű, minél értékesebb és minél 
több em ber szám ára könnyen elérhető hasznos term éket 
tudunk gyártani” . .. „A  tudom ányos munkában a kutatóin
tézetek m ellett nagy szerepe van az egyetemi, főiskolai 
tanszékeknek. A tanszékek kellő színvonalú oktatóm unká
ja  megvalósíthatatlan intenzív kutatóm unka nélkül. ... Fej
lődésünk jelenlegi szakaszában számos tudományterületen 
a tanszéki kutatóm unka fejlesztésével lehet az anyagi be
fektetések leggyümölcsözőbb felhasználását biztosítani.”

1970-ben kezdem ényezésére jö tt létre az A kadém ia 
Közoktatási Bizottsága. Ezt nyilván azért tette, mert vilá
gosan látta azokat a problém ákat, m elyek m egoldásával 
azóta is csak próbálkozunk.

„Nem túlzás és nem  paradoxon, ha azt mondjuk, hogy 
az iskolának, beleértve a főiskolát is, egyik legfontosabb 
hivatása azt m egtanítani, hogy m iként szerezhetnek a tanu
lók arra vonatkozó ism ereteket, am it nem  tanultak.”

„A korszerű oktatás-nevelés fő feladatai persze term é
szetüknél fogva ellentmondásosak. Ellentmondásos m ind
já rt a kiindulás: m inden tudás alapja a tényekre vonatkozó 
tapasztalat, az elm életek csak ezek általánosításai, bár ép
pen absztrakció és gondolati szintézis révén túlm utatnak a 
puszta tapasztalaton. Ténybeli ism eretek tehát semmikép
pen sem mellőzhetők az oktatásban, sőt hangsúlyozni kell 
alapvető szerepüket a megism erésben. De tudatosítani kell 
azt is, hogy a tényekre vonatkozó ism eretek megbízhatósá
ga szintén korlátozott, a haladással m ind pontosabbá vál
nak, és mind szélesebb kört ölelnek fel.”

„A közoktatás nem  kielégítő helyzete legélesebben ab
ban az ellentmondásban m utatkozik meg, ami az anyagi 
termelés, a technika, valam int a tudomány rohamos fejlő
désének üteme és a m inden szintű kiképzés nagyon lassú 
előrehaladása között kiéleződött. K ifejezhetjük ezt vázla
tosan úgy is, hogy ellentm ondásossá vált az oktatás ősi 
alapelve: nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, és 
-  hozzátehetjük -  tanítunk. N em  tudjuk ui. milyen lesz az 
élet abban a fél-három negyed évszázadban, amelyben ta
nítványaink tevékenykedni fognak. Elődeink századunk 
elejéig -  joggal szám íthattak arra, tanítványaik életkörül
ményei, kevés kivétellel, nem  fognak lényegesen eltérni 
azoktól, m elyben iskolás korukban éltek. Manapság azon
ban ez a feltevés biztosan nem  indokolt. Az iskolának tehát

azt kell fő célul kitűznie, hogy képessé tegye tanítványait a 
fejlődés előmozdítására, vagy legalábbis követésére, és a 
társadalom  aktív tényezőiként m egtalálják helyüket lénye
gesen megváltozott körülm ények között is.”

„A részletismereteket ennélfogva a kiképzésben a nél
külözhetetlen mértékre kell korlátozni, sok adat helyett át
fogó ismeretekre és dinam ikus szem léletre, a dolgok m oz
gásai és kölcsönhatásai alapjainak elsajátítására, az önálló 
gondolkodás kifejlesztésére kell törekedni.”

A magyar kémiára, m int szerkesztő is rendkívüli hatást 
gyakorolt. A M agyar Kémiai Folyóiratnak m ajd 30 évig 
szerkesztője és elsőrendű érdem e volt abban, hogy ez a 
m agyar nyelvű folyóirat nem zetközileg is számon tartottá 
vált. M int szerkesztőt a kivételes gondosság jellem ezte. 
Szenvedélyesen foglalkoztatta a m agyar nyelvhelyesség 
ügye is. Ő hívta életre a m agyar kém iai elnevezések és a 
helyesírás kérdésével fog lalkozó  b izo ttságot, m elynek 
m unkája nyomán született m eg az a monum entális három- 
kötetes könyv, melynek döntő szerepe volt a kém iai nyelv- 
helyesség kialakításában. N em  kis feladat lenne ezeknek 
az elveknek az érvényesítése napjainkban.

Szűkebben vett szakterületén és a kém ia egészén mesz- 
sze túlm utató széles tudom ányos érdeklődése jutott kifeje
zésre sokrétű tudom ánynépszerűsítő  tevékenységében. 
1928-ban lett Buchböck Gusztáv ajánlására a Kis Akadé
m ia tagja, m elynek ülésein több előadást is tartott. A Kis 
A kadém ia K önyvtárának 2. kö te teként 1930-ban je len t 
m eg „A z atomokról és az anyag szerkezetéről” c. remek 
könyvecskéje. Nagyszám ú dolgozata je len t meg a M agyar 
Természettudományi Társulat folyóiratában, a Természet- 
tudom ányi Közlönyben. A m ikor 1941-ben a Társulat ala
pításának 100. évfordulóját ünnepelte, egy csodálatra m él
tó  könyvsorozatot adtak  ki a term észettudom ányok 
állásáról. „A kém ia és vivm ányai” c. két vaskos kötetből 
álló m unkát Erdey-Grúz Tibor és Gr óh Gyula szerkesztet
ték. A  két kötet 88 tanulm ánya közül Erdey-Grúz Tibor 
32-nek a szerzője. Érdekes, hogy a „Radioaktivitás, elem
átalakítás és az atom m ag szerkezete” c. fejezet szerzői 
Hevesy György és Erdey-Grúz Tibor!

Gazdag örökséget hagyott ránk! Kötelességünk, hogy 
jó l sáfárkodjunk vele. K ivételes gondossága és igényessé
ge, a tökéletesre való törekvése nehéz feladat elé állítja 
azokat, akik olyan posztokra kerültek, m elyeket rövidebb- 
hosszabb ideig Ő is betöltött.

ÖSSZEFOGLALÁS

Beck Mihály: Megemlékezés Erdey-Grúz Tibor születésének 
100. évfordulójáról
A szerző méltatja Erdey-Grúz professzor tudományos, szervezé
si, oktatási és tudomány-népszerűsítő eredményeit.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 446 (2002)]

SUM M ARY

M. Beck: Tibor Erdey-Grúz was born 100 Years ago
The author appreciates professor Erdey-Grúz’s scientific, organi
zational, educational and science-popularization accomplis- 
ments.
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Merre vezetnek útjaid, szervetlen kémia?* **

KŐRÖS ENDRE”

Neves tudós kollégánkat és jó  barátunkat jöttünk ünnepel
ni 75. születésnapja alkalmából. Zsakó János fél évszáza
dos oktatási és tudom ányos tevékenysége a kolozsvári 
Babes-Bólyai Egyetem en igen szerteágazó és elismerten 
magas színvonalú volt és tudásából, gazdag tapasztalatai
ból tanítványok százai kaptak, sok esetben talán egész élet
re szóló értékes és jó l hasznosítható útravalót. Zsakó János 
tudományos m unkásságának két területét külön is ki sze
retném em elni, m ert nemzetközi elismertségét elsősorban 
ezeknek köszönheti. A z egyik terület a koordinációs kém iá
hoz kötődik, mivel évtizedeken keresztül tanulm ányozta a 
kom plexvegyületek kinetikáját és m echanizm usát, első
sorban a ligandum csere reakciókat. A másik kutatási terü
let, amely szintén m ár régóta érdeklődése előterében áll, a 
term ikus m ódszerekkel kapcsolatos. Elsősorban a termő- 
gravim etria elm életi kérdései foglalkoztatták (és foglal
koztatják je len leg  is) és ezen belül a term ogravim etriás 
görbék kinetikai analízise. Az a tény, hogy m indkét terület 
a nagy és igen szerteágazó tudományágnak, a szervetlen 
kém iának a része, érlelte meg bennem azt az elhatározást, 
hogy ezen az ünnepi ülésen az előadás címében m egfogal
mazott kérdéssel kapcsolatban mondjam el gondolataimat.

A szervetlen kémia múltja

A szervetlen kém ia kezdete, ha egyes egyszerű szervetlen 
vegyületek kinyerését, előállítását és felhasználását tekint
jük , időben igen m essze nyúlik vissza. A rövid történeti 
visszapillantást azonban nem akarom régről kezdeni, csu
pán a XVI. század közepéig megyek vissza és rámutatok 
arra, hogy Georgius Agricola 1556-ban megjelent „De Re 
Metallica Libri XII” című könyve [ 1 ] teszi világossá, hogy 
a szervetlen kém ia néhány fontos területe -  így többek kö
zött az ércek feldolgozása, a fémek előállítása és elválasz
tása -  a bányászatban és a kohászatban szerzett ism erete
ken alapul. Ezen túlm enően a könyv foglalkozik egyes sók 
(salétrom, tim só, gálicok) kinyerésével, valam int az üveg
gyártással. Agricola 12 könyvéből (fejezetéből) 5 könyv 
(fejezet) tárgyal szervetlen kémiai szempontból is fontos 
témaköröket.

Az alkim isták, akiknek fő célja az volt, hogy közönsé
ges fémekből aranyat állítsanak elő, valam int betegségeket 
gyógyítsanak, akaratlanul hozzájárultak a szervetlen kém i
ai ism ereteink bővítéséhez: Brand 1669-ben felfedezte a 
foszfort, Böttger pedig a XVIII. század első évtizedében az 
európai kem ény porcelánt [2].

* Zsakó János, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem professzora, 75. születésnap
jának tiszteletére rendezett tudományos ülésen (2001. március 13.) elhangzott 
előadás szerkesztett változata. Zsakó professzor időközben elhalálozott, nekro
lógja: Magy. Kém. Lapja, 57, 57 (2002)

** Körös Endre professzor időközben elhalálozott, nekrológja: Magy. Kém. Lapja, 
57, 195 (2002)
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Hatalmas lépés volt előre a kém iai periodicitás felfede
zése (Mengyelejev; Meyer, 1869-1870), mivel ennek ism e
retében a kémiai elem eket és vegyületeket rendszerbe fog
lalva lehetett tárgyalni. A szervetlen  kém iai ku tatások 
elsősorban arra irányultak, hogy új elemeket fedezzenek 
fel, minél több vegyületet állítsanak elő, és összetételüket 
kém iai elemzéssel tisztázzák. Említésre méltó az is, hogy 
néhány tudós (Richards, Hönigschmid) nagy súlyt fektetett 
az atomok töm egének pontos meghatározására.

Mai szemmel m eglepőnek tűnhet, hogy amíg van 'tHoff 
és le Bell m unkásságának eredményeképpen a XIX. század 
utolsó negyedétől kezdve a szerves kémiában a sztereoké
miái szemlélet kezdett tért hódítani, a szervetlen kém iában 
ez a szemlélet akkor még egyáltalán nem vert gyökeret. 
A szerves kémia, m ajd a fizikai-kém ia gyors fejlődésének 
következtében a XIX. század utolsó és a XX. század első 
évtizedeiben egyre több -  korábban a szervetlen kém ia te
rületén dolgozó -  kutató érdeklődése fordult az em lített két 
tudományterület felé, és ennek következtében csökkent a 
szervetlen kémiai kutatások szellemi bázisa.

A fent em lített időszakra esik azonban Alfréd Werner 
(1866-1919) m unkássága, am ely megalapozta a szervetlen 
kém ia egyik legfontosabb és legsokoldalúbb területét, a 
koordinációs kémiát. Werner imponálóan rendszeres vizs
gálatai az ún. „anom ális szervetlen addíciós vegyületek” 
szerkezetére és részben azok térbeli felépítésére elfogad
ható magyarázatot adtak. Werner azonban a komplexekben 
a fémion és a ligandum ok közötti kapcsolatot -  a kémiai 
kötéselm élet kidolgozatlan volta miatt -  nem tudta értel
m ezni és szterokém iai ism eretei is meglehetősen korláto
zottak voltak. Werner igen jelentős és úttörőnek tekinthető 
eredm ényei, am elyeket többek között 1905-ben ném et 
nyelven (majd 1911-ben angolul) megjelentetett könyvé
ben -  „Neuere Anschauungen auf dem Gebiete dér anor- 
ganischen Chemie ” -  foglalt össze, akkor nem keltettek 
számottevő visszhangot. M a m ár egyértelműen m egálla
pítható, hogy a vegyértékelm élet és a sztereokémia fejlő
dése járult hozzá, hogy a szervetlen kémiához kapcsolódó 
elméleti problém ák tisztázódhassanak. Az ionos és a  kova
lens kötés alapjainak kidolgozása W. Kössél és G. N. Lewis 
(1916) nevéhez fűződik. Az igazán jelentős előrelépést N.
V. Sidgwick 1927-ben megjelent könyve -  „ The Electron
ic Theory o f Valency” -  jelentette, és már az elkövetkező 
években jelentek meg olyan közlemények, am elyekben a 
szerzők arról írnak, hogy a kém iai kötéssel kapcsolatos 
problém ák m egoldására hogyan alkalmazható a kvantum- 
mechanika. Nagy hatással volt a szervetlen kémia fejlődé
sére is L. Pauling 1939-ben m egjelent könyve: „ The 
Natúré o f the Chemical Bond and Structure o f Molecules 
and Crystals. An Introduction to Modern Structural Chem- 
istry." A  kvantum m echanika nem csak arra adott m agyará
zatot, hogy mi m ódon kapcsolódnak egymással az atomok,
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hanem  arra is, hogy m ilyen erősek a kialakult kém iai köté
sek és milyen az egym áshoz viszonyított térbeli irányított
ságuk. E lsősorban  tö rténeti érdekesség szem pontjából 
érdemes m egjegyezni, hogy egyesek részéről a kvantum- 
m echanika kém iai jelentőségével kapcsolatos elvárások 
tú lzottak  voltak. Rutherford 1919-ben így nyilatkozott: 
„ What is the use going back to chemistry, when Bohr will 
soon be able to calculate anything you can find out. ” („Mi 
értelm e visszatérni a kém iához, ha Bohr rövidesen m in
dent ki fog tudni számítani, amire szükségünk lesz.”)

A szervetlen kém iai kutatásokat jelentősen elősegítet
ték az egyre nagyobb számban kidolgozott fizikai-kém iai 
vizsgáló módszerek. Ez utóbbiak és a kvantum m echanika 
egym ást jó l kiegészítették. (így pl. a mágneses szuszcepti- 
b ilitás, am elynek m egm érése egyszerű  feladat, csak  a 
kvantum m echanika ism eretében szolgáltatott értékes in
formációt a párosítatlan elektronok számára, sőt egyes ese
tekben még a fém kom plexek térbeli felépítésére vonatko
zóan is.)

A szervetlen kém ia iránti érdeklődést -  a fent em lítette
ken kívül, a harm incas évek végén -  nagyban elősegítette 
(az egyetem i oktatás területén is) H. J. Emeleus és J. S. 
Anderson: „Modern Aspects o f  Inorganic Chemistry” c í
mű könyve, am elyben a szerzők a szervetlen kém ia m in
den újabb területét egy-egy fejezetben m utatják be.

...reneszánsza

A szervetlen kém ia egyik legkiem elkedőbb egyénisége,
R. S. Nyholm szerint a szervetlen kémia megújulásához és a 
XX. század közepétől tartó gyors fejlődéséhez elsősorban a 
kvantummechanika és a modem fizikai-kémiai módszerek 
széles körű alkalm azása jám lt hozzá. 1956-ban a londoni 
U niversity  C ollege-ban „The renaissance o f  inorganic 
chem istry” cím m el tarto tt nagyform átum ú előadásában 
többek között arra is rámutat, hogy a szervetlen kém ia
kutatások ki kell terjedjenek a kémiai reakciók energetiká
jával (term odinam ika), időbeli lefolyásával (kinetika) és 
kém iai történéseivel (reakcióm echanizm us) kapcsolatos 
kutatásokra is [3].

A széles körű elm életi és kísérleti „fegyvertár” birtoká
ban roham os fejlődésnek  indult a koordinációs kém ia. 
1950-ben Londonban m egrendezték az első nem zetközi 
koordinációs kémiai konferenciát, am ely további lendüle
te t ado tt a ku tatásoknak, és elősegítette a nem zetközi 
együttm űködés kiszélesítését. Hazánkban Beck Mihály ak
tivizálta a kom plexkém ia iránt érdeklődőket, és ő szervez
te m eg Szegeden az első koordinációs kémiai kollokviu
mot 1958-ban. M odem  felfogású szervetlen kém iakönyvek 
kerülnek kiadásra [4], am elyekben már nagy teret szentel
nek a szerzők a koordinációs kémiának; m onográfiasoro
zatok jelennek m eg a szervetlen kémia különböző területé
ről, m ajd új folyóiratok (Journal o f  Inorganic and Nuclear 
Chemistry, Inorganica Chimica Acta, Journal o f Inorgan- 
ic Chemistry, Coordination Chemistry Reviews stb.) és a 
nem zetközi konferenciák is rendszeressé válnak.

A koordinációs kém iai kiterebélyesedéséhez nagyban 
járult hozzá a számítástechnika térhódítása is, m ivel töb

bek között bonyolult kom plexegyensúlyi rendszereket is 
be lehetett vonni a vizsgálatok körébe. A gyors kinetikai 
m ódszerek (elsősorban a „stopped flow” és a „t-jum p”) le
hetőséget adtak -  a legtöbb fém ionközponton igen gyorsan 
lejátszódó -  ligándum csere-reakciók tanulm ányozására.

Egyesek úgy tekintik  a koordinációs kém iát, m int a 
szervetlen kém ia te ljesen  különálló  ágát. Ez a felfogás 
azonban vitatható, mivel a m odem  szervetlen kém ia, külö
nösen az oldatokban lejátszódó szervetlen kém iai folyam a
tok tek in te tében , való jában  a koordinációs vegyületek  
kémiája.

Preparatív kém iai, elméleti kémiai és gyakorlati szem 
pontból egyaránt igen jelentős ága a kém iának a fém or
ganikus (elem organikus) kémia. Ezt a tudom ányterületet 
lehet a szervetlen kém ia vagy a szerves kém ia részének te
kinteni. R. Hoffmann -  a Nobel-díj átvételekor ta r to tt- e lő 
adásában [5] igen m eggyőzően m utat rá, hogy egyes 
fém organikus és szerves alapegységek (m olekulatöredé
kek) elektronpálya-felépítése mennyire hasonló egym ás
hoz. R. P. Hanzlik pedig igen gondolatébresztő könyvében 
arról ír, hogy a szerves kém iai és a biológiai kém iai ism e
reteink m ilyen nagym értékben gazdagodtak a szervetlen 
kém ia -  elsősorban a koordinációs kém ia -  területén elért 
eredm ényeknek köszönhetően [6].

V isszatérve Nyholm fentebb m ár em lített előadására 
[3], érdemes kiem elni a következő -  később teljes m érték
ben beigazolódott -  vélem ényét: „ One may confidently 
predict that there will be major advances in the borderline 
fie ld  o f  inorganic chemistry and biology from now on. " 
„ ...much o f  the research needed in the biological fie ld  is in 
fact fundamental research in inorganic chemistry. ” („Biz
tosra vehető, hogy m ostantól kezdve jelentős haladást fo
gunk tapasztalni a szervetlen kém ia és a biológia határterü
letén.” „ . . .a  bio lógia területén szükséges kutatások egy 
része valójában szervetlen kémiai alapkutatásnak tekinthe
tő.”) Egy évtizeddel később már egy új tudom ányág je le 
nik meg, a szervetlen kém ia és az élettudom ányok között 
hidat képező bioszervetlen kémia. Tekintsük át röviden en
nek kialakulását [7].

...kapcsolata az élettudományokhoz

Egészen a XX. század közepéig m eglehetősen általános 
volt az a nézet, hogy a szerves kém ia egyedüli ism erete 
elegendő ahhoz, hogy a biológiai rendszerek felépítését és 
az azokban lejátszódó folyam atokat m olekuláris szinten 
értelmezni tudjuk. A XX. század harmincas éveitől kezdő
dően azonban olyan eredm ények láttak napvilágot, am e
lyek a fenti nézet átértékelésére késztették a kutatókat. B i
zonyossá vált ugyanis, hogy az élő szervezetek szám ára, a 
m akrom ennyiségben je len lévő  fém ek (Na, K, M g, Ca) 
m ellett egyes, kis m ennyiségben jelenlévő fém ek (pl. Fe, 
Zn, M o, M n, Cu) is létfontosságúak. Az ötvenes évek kö
zepétől tervszerű nyom elem kutatás kezdődött el és m egál
lapították, hogy többek között a szelén, a króm, az ón, a va- 
nádium, a fluor, a szilícium  és a nikkel egyes fajok szám ára 
fontos elem eknek  tekinthetők. A fém et tartalm azó b io
m olekulák szerkezetének és tulajdonságainak tisztázásá
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hoz 1950-től számos hozzájárulás történt. Röntgendiffrak
ciós m ódszerrel feltárták a hem oglobin és a m ioglobin 
szerkezetét, számos kérdést tisztáztak a cink-, a mangán- 
és a rézenzim ek biokémiája terén, m egism erhettük a ko
baltot tartalm azó B ]2-vitam in felépítését és funkcióját, a 
m olibdén sokrétű szerepét a nitrogén-körforgalom ban -  
hogy csak néhány példát emlitsek. Az egyre szélesebb kö
rű kutatások következtében alakult ki a hatvanas évek fo
lyam án egy új, in te rdiszcip lináris tudom ányág: a b io
szervetlen  kém ia. E tudom ányterü le t legelism ertebb 
kutatója R. J. P. Williams m ár egyetemi hallgató korában 
felteszi m agának a kérdést: „ If the physical farm and 
habits o f  life are based on optimál adaptation to environ- 
mental constrains, why had nőt biology optimalised the 
chemistry o f  the elements?” („Ha az élet fizikai és egyéb 
megjelenési formái a környezeti hatásokhoz történő alkal
mazkodás következtében alakultak ki, m iért nem  optim ali
zálta a biológiai evulóció az elem ek kém iáját?”) Évtize
dekkel később, már m int elismert kutató így ír: „ Today we 
see the answer to the question: biological systems have a 
wonderfully developed inorganic chemistry. ” „ ...this inor- 
ganic chemistry is essentially and especially linked to the 
energetics and catalysis o f  biological systems... ” [8]. („A 
kérdésre m a m ár ismerjük a választ: a biológiai rendszerek 
bám ulatosan fejlett szervetlen kém iával rendelkeznek.” 
„ .. .ez a szervetlen kém ia elsősorban a biológiai rendszerek 
energetikájához és katalitikus folyam ataihoz kapcsoló
d ik ”)

Az utóbbi néhány évtizedben a fémet tartalm azó bio
m olekulák egyedi tanulm ányozása m ellett egyre inkább 
tért hódítanak azok a vizsgálatok, am elyek célul tűzik ki, 
hogy tisztázzák a különböző fémionok és fémkomplexek 
szerepét a homeosztázisban, a m orfogenezisben és az evo
lúcióban [9].

Az utóbbi időben jelentős szerephez ju to tt környezeti 
kém iához és a bioszervetlen kém iához egyaránt tartozik a 
környezeti bioszervetlen kémia [10]. Tárgykörébe tartozik 
a geológiai és a biológiai környezet közötti kapcsolat mo
lekuláris szintű tárgyalása, elsősorban annak vizsgálata, 
hogy m ilyen kémiai m echanizm us szerint épülnek be a kü
lönböző elem ek a biológiai rendszerekbe. Továbbá e tém a
körhöz tartozik mindazon kém iai átalakulások ismerete, 
am elyek egy adott kémiai elem esetében még a biológiai 
rendszerbe való beépülés előtt végbem ennek, és ennek kö
vetkeztében elősegíthetik vagy gátolhatják az adott elem 
felvételét. Kiem elten foglalkozik ez a tudom ányterület a 
m érgező fém ek hatásm echanizmusával, valamint a term é
szetben végbem enő detoxifikációs folyam atokkal is.

A bioszervetlen kémiai ism eretekre alapozva alakult ki 
egy további tudományterület: a gyógyászati szervetlen ké
mia (medicinái inorganic chemistry) [11, 12]. A gyógyá
szati szervetlen kém ia fejlődését a daganatgátló  hatású 
platinakom plexekkel elért figyelemre méltó eredmények 
lendítették előre. Jelentős haladás történt azon a téren is, 
hogy m egism erjük a már régóta használt, ízületi gyulladás 
elleni aranytartalmú, továbbá a fekélyek kezelésére szol
gáló bizm uttartalm ú hatóanyagok kom plexkém iáját és en
nek alapján hatásm echanizmusukat. Továbbá, ma m ár is

mkl

m erünk szuperoxid-dizm utáz-aktiv itással rendelkező 
m angánkom plexeket, az inzulin hatását utánozó és erősítő 
vanádium vegyületeket és a nitrogén-m onoxid szint állan
dóságát biztosító ruténium kom plexeket. A diagnosztikai 
célokra használt m ágneses rezonancia képalkotás kont
rasztanyagai pedig gadolínium- és mangánkomplexek.

A gyógyászati szervetlen kém ia további fejlődését je 
lentősen elő fogja segíteni, ha a kom plexegyensúlyi és 
szerkezeti problém ák tisztázásán túl, a fém kom plexek -  fi
ziológiás körülm ények között lejátszódó -  reakcióinak ki
netikáját és mechanizm usát részleteiben is megismerjük, 
figyelembe véve egyúttal a biológiai rendszerek kompart- 
m entalizált voltát.

...Nobel-díjasai

A szervetlen kém ia különböző területén elért tudományos 
eredm ények jelentőségét jó l szemlélteti az alábbi összeál
lítás, am elyben bem utatom a szervetlen kém iához (is) kap
csolódó kutatásokért Nobel-díjat kapott kutatókat és kuta
tási területüket.

1904 W. Ramsay nem esgázok felfedezése;
1906 H. Moissan fluor előállítása; magas hőmérsékletű 

reakciók;
1911 M. Curie Ra és Po felfedezése; Ra kémiája;
1913 A. Werner komplexkémiai kutatások;
1914 7? W. Richards atomtömeg-m eghatározás;
1915 W. H. Bragg, W. L. Bragg röntgenkrisztallográfia;
1918 Ti Haber ammóniaszintézis;
1934 H. C. Urey deutérium felfedezése;
1951 H. F. Seaborg, E. M. McMillen transzuránok ké

miája;
1967 M. Eigen, R. G. W. Norrish, G. Porter gyors reak

ciók követése;
1971 G. Herzberg molekulák és szabad gyökök sztereo

kémiája;
1976 E. O, Fischer, G. Wilkinson fémorganikus kémia;
1976 W. N. Lipscomb borkémia;
1983 H. Taube redoxireakciók mechanizmusa;
1987 C. J. Pedersen, D. J. Cram, J.-M. Lehn molekulá

ris felismerés;
1996 H. W. Kroto, R. E. Smalley, R. F. Curl fullerének.
Úgy vélem, túlzás nélkül állítható, hogy a szervetlen 

kém ia a XX. században jelentősen járu lt hozzá többek kö
zött az analitikai kémia, az elektrokém ia, a reakciókineti
ka, a félvezető fizikai-kémia, a radiokémia, továbbá az ás
vány- és kőzettan, valam int a b iokém ia, a m olekuláris 
biológia és élettan, és a gyógyszerhatástan egyes problé
m áinak alaposabb megértéséhez.

Zárógondolatok

E lőadásom  cím e egy kérdőm ondat, am elyre az idő 
szabta korlátok keretén belül igyekeztem választ adni; tisz
tában vagyok azonban azzal, hogy m inden területet nem 
tudtam  érinteni.

K öszöntésem et a neves erdélyi költő, Reményik Sándor, 
a mai alkalom hoz illő versének első soraival fejezem be.
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Alkímia

Homályos, titkos pincegádor,
Nyugtalan fény a falakon,
Tégelyek, üstök bájszerek közt 
Búsan, balgatagon, vakon 
Gunnyaszt a fejedelmi agyrém 
Az engedetlen anyagon.
Virraszt a százszorbukott szándék,
Virraszt az örült akarat:
Ólomból, rézből, porból, sárból 
Atlényegítni aranyat.

Zsakó János biztosan sohasem akart aranyat csinálni, 
de élete munkásságával m égis ezt tette. Fél évszázadon ke
resztül oktatta, nevelte az ifjúságot; példamutatásával és a 
kém ia szigorú logikájával m egism ertetve őket, ren d 
beszedte kusza gondolataikat: a tudás aranyát adta át ne
kik.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Körös Endre: Merre vezetnek útjaid, szervetlen kémia?
A szerző rövid áttekintést ad a szervetlen kémia fejlődési iránya
iról. Különös hangsúlyt helyez arra, hogy bemutassa a szervetlen 
kémia és az élettudományok között az utóbbi évtizedekben kiala
kult kapcsolatokat és ennek eredményeképpen új multidiszcip
lináris tudományterületek -  bioszervetlen kémia, gyógyászati 
szervetlen kémia, környezeti bioszervetlen kémia -  megjelené
sét, továbbá ezek szerepét egyes biológiai folyamatok molekulá
ris szintű megismerésében.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 448 (2002)]

SUMM ARY

E. Kőrös: „Quo vadis”, Inorganic Chemistry?
Author offers a brief survey of the development of inorganic chem
istry through the centuries. His main concern is to show the bridges 
built, during the last few decades, between inorganic chemistry and 
the life sciences that resulted in the emergence of new multidisci
plinary fields, such as bioinorganic chemistry, environmental 
bioinorganic chemistry, and medicinal inorganic chemistry. These 
new disciplines essentially contributed to our understanding of the 
molecular bases of many biological processes.

S zem le.. .S fem le .. .S jem le

Vegyipari cégek a Figyelő TOP200 listáján

A 2001. évi nettó értékesítési árbevétel szerint TOP200 lis
tát továbbra is a Mól vezeti, a további vegyipari term elők 
(zárójelben a helyezéssel): TVK Rt. (19), BorsodChem Rt. 
(23), R ichter G edeon Rt. (42), Unilever Magyarország 
Kft. (48), Procter & Gamble Hungary Kkt., Chinoin Rt. 
(68), EGIS Rt. (73), Henkel M agyarország Kft. (77), Bio- 
gal Rt. (87), Pannonplast Rt. (110), N itrogénm űvek Rt. 
(137), Donau Brennstoffkontor Kft. (139), M ichelin H un
gária Abroncsgyártó Kft. (151), Michelin Magyarország 
Kft. (172), Taurus Gumiipari Rt. (186), Dunastyr Poliszti- 
rolgyártó Rt. (187), Linde Gáz Magyarország Rt. (195). 
A dőlt betűvel szedett társaságok a tavalyihoz képest jav í
tottak pozíciójukon, vagy egy évvel korábban nem kvalifi
kálták magukat. E listás cégek adták a teljes vegyipar net

tó árbevételének durván 75% -át, export árbevételének kö
zel 69% -át és adózás előtti eredm ényének közel 42% -át, 
m iközben a vegyiparban foglalkoztatottak 43% -át alkal
mazták. A TOP200 jegyzék  legkisebb vállalatának árbevé
tele durván 17,5 M rdFt volt. További, ennél kisebb (11 és 
8,8 M rdFt közötti) árbevételű jelentős vegyipari társasága
ink: N itrokém ia 2000, Zoltek Rt., Reckritt Benckiser Kft., 
Trilak-Hearing Kft., Columbián Tiszai Koromgyártó Kft., 
P hoenix  R ubber K ft., A kzo N obel C oatings Rt., Jász- 
Plasztik Kft., Radici F ilm  Hungary Kft. Az ötven legna
gyobb üzleti eredm ényű társaság közül hét a vegyiparban 
m űködik (köztük az élen van a Richter, a Chinoin és az 
EGIS). Figyelő Különszám, 2002. október.

RL

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 451



A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.) stratégiai fejlesztése

Bevezetés

Az 1970-es években indult tiszaújvárosi petrolkémiai fej
lesztések extenzív szakasza az 1990-es évek közepére le
zárult. Ekkorra etilénhiány alakult ki a térségben. A hiány 
mértékét csak tompította, de nem oldotta fel a TVK meg
lévő olefingyárának 2000-ben befejezett intenzifikálása.

A vállalat tőzsdei szerepvállalása időszerűvé és indokolt
tá tette a versenyképességet hosszú távon is biztosító straté
gia kidolgozását. Az ezzel kapcsolatos munkák az 1990-es 
évek közepén kezdődtek meg. 2000-ben fejlesztésbarát tu
lajdonosi struktúra alakult ki, s a fő tulajdonos támogatta a 
menedzsment azon törekvését, hogy a TVK Rt. lokális sze
repkörből kilépve regionális szereplővé váljon egy 600-800 
km-es sugarú körben, és ezzel együtt versenyképessége is 
javuljon. A tulajdonosi szándéknak megfelelően jelentős 
profiltisztítás is bekövetkezett az elmúlt években, melynek 
eredményeképpen a vállalat tevékenységi köre olefinek elő
állítására és poliolefinek gyártására koncentrálódott.

2002 márciusában a TVK Rt. igazgatósága jóváhagyta a 
petrolkémiai projektet, mely az alábbi létesítményekből áll:

1. új, elsősorban gázolaj bontáson alapuló 250 kt/év ka
pacitású olefingyár;

2. új 200 kt/év kapacitású nagysűrűségű polietiléngyár;
3. a meglévő legújabb PP-4 gyár 30%-os kapacitásbő

vítése;
4. kiszolgáló létesítmények projekt, ami a fenti három 

projekt kiszolgálására hivatott, és részben közös 
funkciókat ellátó létesítményeket takar.

Nem része a petrolkémiai fejlesztési programnak, de 
azzal egy időben, és ahhoz részben kapcsolódva épül fel 
egy új erőmű a fő projektek közvetlen közelségében, mivel 
a társaság gőzellátását biztosító Tiszai Erőmű 1. sz. üzem
egységének hatósági üzemeltetési engedélye 2003 végével 
lejár, és így a TVK gőzellátásának külső forrása megszű
nik. Az új erőmű -  egyéb fogyasztók ellátása mellett -  az 
új olefingyár indításához üzemszerűen ad gőzt, és biztosít
ja annak üzemzavari gőzellátását. Az erőműhöz korszerű 
tápvízellátó egység is épül, ami a TVK-s fogyasztókat is 
ellátja kezelt/sótlan vízzel.

Az olefingyár**
Általános ismertetés

A fejlesztési program legfontosabb része a 250 kt/év etilén 
kapacitású olefingyár építése. A Linde technológiával épü
lő gyár 2004 végén kezdi el a termelést. Az olefin techno
lógiában az elmúlt évtizedekben forradalmi változások 
ugyan nem történtek, de a folyamatos fejlesztések eredmé-

* T V K  R t .,  T is z a ú jv á ro s
**  A z  ü n n e p é ly e s  a la p k ő le té te l r ő l  l a p u n k  4 8 5 . o ld a lá n  s z á m o lu n k  b e .
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nyeképpen a ma épülő gyárak korszerűbbek, hatékonyab
ban működtethetők a régieknél.

A jelenleg alkalmazott technológiák legfontosabb ele
mei változatlanul a következők:

-  szénhidrogének magas hőmérsékleten vízgőz jelen
létében végzett hőbontása oly módon, hogy a keletkező 
gázelegy olefintartalma optimális legyen;

-  a vízgőz és a nehezebb szénhidrogén frakciók (ben
zin, olaj) leválasztása;

-  a gázelegy komprimálása, a komponensek többlép
csős hűtéssel történő cseppfolyósítása és elválasztása;

-  a szennyező anyagok -  elsősorban katalitikus hidro- 
génezéssel történő -  eltávolítása.

A korszerűbb berendezések, a szelektívebb katalizáto
rok, a modernebb irányítástechnikai rendszerek stb. lehe
tővé tették az anyag- és energiafelhasználás csökkentését, 
a termékminőség javítását, a nagyobb üzembiztonságot. 
Mindezek mellett több lényeges dologban is különbözni 
fog az új olefingyár a régitől.

Újdonságok az új olefingyárban

A jelenlegi olefingyárat vegyipari benzin alapanyagra ter
vezték és a későbbi fejlesztések eredményeképpen lehet ma 
a vegyipari benzint max. 20%-ban gázolajjal helyettesíteni. 
Az új gyár tervezésekor alapvető szempont volt, hogy bő
vítsük a felhasználható alapanyagok körét, hogy rugalma
sabban lehessen alkalmazkodni a Mól Rt. alapanyag-szállí
tási lehetőségeihez, és a közös eredményoptimumot 
keresve jobban kövessük a világpiaci változásokat. Ennek 
megfelelően az új olefingyár képes lesz teljes mértékben 
vegyipari benzinnel vagy gázolajjal is üzemelni, és lehető
ség lesz ezen alapanyagok kb. 15%-ban könnyű szénhidro
génekkel (propán, bután) történő helyettesítésére is.

A jelenlegi termékek az etilén és a propilén mellett 
izobutilén, benzol, pirobenzin, fűtőolaj és hidrogén frakci
ók. Az új technológia lehetővé teszi, hogy az izobutilént 
hidrogénezés után alapanyagként is hasznosítsuk, függet
lenül attól, hogy a Mól Rt. oktánszámnövelő motorbenzin 
komponensként MTBE-t, vagy ETBE-t kíván előállitani.

A környezetvédelmi előírások miatt egyre inkább kérdé
ses lesz a magas aromás- és kéntartalmú pirobenzin frakció 
motorbenzin keverőkomponensként történő alkalmazása, 
ezért kétszeres hidrogénezést alkalmazunk és illeszkedve a 
Mól Rt. aromás gyártási technológiai fejlesztéseihez, a 
pirobenzin toluoltartalmát a benzolfrakcióval együtt BT 
frakcióként nyerik ki, csökkentve ezzel a pirobenzin frakció 
aromástartalmát és mennyiségét. Ugyancsak a motorbenzin 
frakció felhasználhatóságát javítja, hogy a C9 frakciót is le
választják, ami könnyű fűtőolajként értékesíthető.

Az új gyár üzembiztonságát lényegesen fokozza az a 
technológiai módositás, hogy nem lesz a technológia része
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egy nagykapacitású, folyam atosan üzemelő hőértékesítő 
kazán. (Jelenleg a pirolizáló kem encék távozó füstgázai
nak m aradék hőtartalm a egy központi hőértékesítő kazán
ban hasznosul, ahol a technológiához szükséges, elsősor
ban turbinák hajtását szolgáló gőzt állítjuk  elő). Az új 
kem encék felépítése olyan lesz, hogy a nagynyom ású gőz 
term elése és túlhevítése a kem encében megtörténik, így a 
m eglevő technológia gyenge pontját jelentő kazánra nem 
lesz szükség.

A pirolizáló kem encék konstrukciója jelentősen m ódo
sul, m elynek eredményeképpen ugyanannyi és azonos mi
nőségű alapanyagból, nagyobb etilén- és propilénterm elés
re lesz lehetőség. A je len leg i 11 db, je llem zően  16 t/h 
kapacitású kem encével szemben az új gyárban m indössze
4 db 42 t/h kapacitású kem ence lesz, m elyeknek a revízi
ók, tisztítások közötti üzemideje többszöröse a jelenlegi
eknek. A nagyobb kem encék alkalm azása lényegesen 
csökkenti a beruházási költséget is.

A technológiai m ódosítások közül emlitést érdemel az 
is, hogy az új gyár egy szennylúg oxidációs egységgel is 
rendelkezni fog. Ennek feladata a technológiában keletke
ző szennylúg szénhidrogén-tartalm ának csökkentése, vala
m int a kénhidrogén szulfidokká történő alakítása.

Az új olefingyár m űszerezése is eltér a m eglévő olefin
gyárétól. A T V K -nál először alkalm azunk itt EBD S-t 
(Em ergency Blow Down System*), ami ma m ár a nyugat
európai olefingyáraknál követelmény.

Jelenlegi olefingyárunkat kétévenként tisztításra, kar
bantartásra le kell állítani. A z új gyár tervezése úgy történt, 
hogy az leállítás nélkül öt évig is üzem eltethető legyen.

M indezek alapján is megállapítható, hogy az új olefin
gyár létesítése nem csak egyszerű kapacitásbővítést jelent, 
hanem  m inőségi változást és nagyobb rugalm asságot is 
eredm ényez a korábbiakhoz képest.

Végül a létesítmény méretének illusztrálására álljon itt 
néhány adat: a kompakt telepítés ellenére az új olefingyár 
kb. 8 fűtballpályányi területet igényel, ezen 450 készüléket 
te lepítünk le, 4 300 tonna acélszerkezetet és több m int
5 000 tonna csővezetéket építünk be. Az áruk beszerzését 
a külföldi fővállalkozóval együttm űködve, az úgynevezett 
„open book” eljárás alkalm azásával végezzük, am elyben 
az alvállalkozók versenyeztetését, a szállító kiválasztását a 
két cég közösen végzi. Az építést és szerelést teljes egészé
ben a TVK menedzseli.

A HDPE üzem

A bővítés célja

A többletetilén túlnyom ó részét az új 200 ezer t/év kapaci
tású  nagy sűrűségű po lie tilén t (H D PE) előállító  üzem 
használja fel. Ezzel a TVK HDPE gyártó kapacitása két
szeresére nő. A HDPE kapacitásbővítés m ellett többek kö
zött az alábbi indokok szólnak:

-  a TVK célpiacain a HDPE igény dinamikusan növek
szik. Az előrejelzések szerin t ebben az évtizedben 
éves átlagban 5%-kal nő a HDPE felhasználása Euró
pában és 2010-ben már csaknem  9 millió t lesz. A kis 
sűrűségű polietilén (LDPE) felhasználásának növeke-

* vészhelyzeti lefúvató rendszer

dése ennél kisebb ütemű, N yugat-Európában pedig 
igénynövekedésről alig beszélhetünk. A lineáris kis 
sűrűségű polietilén (LLDPE) felhasználása ugyan im
ponáló m értékben növekszik, azonban az éves igény 
K elet-K özép-Európában még 2010-ben sem éri el a 
gazdaságos üzemi kapacitást;

-  N yugat-Európa nettó HDPE im portőr és hosszú távon 
is az marad. Kelet-Közép-Európában ugyan HDPE- 
ből látszólagos túlkínálat m utatkozik, a  konkurens ka
pacitások azonban többnyire elavultak, és az üzem ek 
többsége nem versenyképes méretű. LDPE-ből mind 
N yugat-Európa, mind Kelet-Közép-Európa nettó ex
portőr, em ellett az utóbbi régióban m ég további rejtett 
túlkínálat van, tekintve, hogy a kapacitások kihaszná
lása alacsony;

-  a TVK jelentős hagyom ányokkal és tapasztalatokkal 
rendelkezik a HDPE gyártásában és értékesítésében, 
de a piaci pozíciók erősítéséhez szükséges a m eglévő 
term ékpaletta korszerűsítése.

A z elérhető technológiák közül a választás a M itsui 
C hem icals cég eljárására esett. A kiválasztás fontosabb 
szem pontjai a következők voltak.

Termékválaszték. A választott eljárás alkalm as a magas 
szintű vevői igényeknek megfelelő HDPE típusok előállí? 
tására, am it a versenyben lévő technológiák term ékeivel 
végzett feldolgozási kísérletek is alátám asztottak. A kiváló 
m inőségű term ékek választékából külön ki kell em elni az 
úgynevezett bim odális m olekulaszerkezetű fólia-, füvási- 
és csőtípusokat, am elyek a mai HDPE piaci kínálat felső 
m inőségi kategóriáját képviselik.

Beruházási és üzemeltetési költségek. Az üzem  szállítá
sára ajánlatot tevő cégek versenyét a M itsui Engineering 
and Shipbuild ing  cég nyerte. A tenderen  eredetileg  11 
ajánlattevő indult. Számukat két lépésben szűkítve, a vég
ső tárgyalást három  konzorciummal folytattuk le. A z üzem 
szállítására ajánlatot tevő cégek versenyét a M itsui Engi
neering and Shipbuilding mint kontraktor, illetve a M itsui 
Chem ical Inc., m int licencadó nyerte meg. Technológiai, 
term ékm inőségbeli előnyük mellett kiválasztásukat a ked
vező szerződéses kondícióik is indokolták. A M itsui-tech- 
nológia üzem eltetési költségek szem pontjából versenyké
pes más, hasonló term ékválasztékot nyújtó eljárásokkal.

Referenciák. Csak megbízható, bevált technológia jö 
hetett szóba, és a választott eljárás igen jó  referenciákkal 
rendelkezik, mint ahogy a szállító cég is. 2001-ben a világ 
22,8 m illió t összes HDPE kapacitásából 3,8 m illió t Mit- 
sui-technológiával működött. Délkelet-Azsiában a HDPE 
kapacitások 40% -a -  ami összesen m integy 2,7 m illió t ka
pacitásnak felel m eg -  M itsui-eljárást használ. A szállító 
M itsui Engineering and Shipbuilding cég nagy tapasztalat
tal rendelkezik, eddig 24 HDPE üzem et épített a M itsui 
Chem icals technológiájával.

A technológia

A polim erizáció  két, keverővei elláto tt tankreaktorban, 
zagyfázisban játszódik le Ziegler-Natta típusú katalizátor 
jelenlétében, 70 -90  °C közti hőm érsékleten, 8 bar alatti 
nyom áson. A reaktorok hűtőköpennyel vannak ellátva, de 
a polim erizációs hő nagy részét a hígítószerként használt 
hexán elpárolgása révén távolitják el.
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A molekulatömeg mellett a képződő polimer szerkezetét 
befolyásoló legfontosabb paraméterek a molekulatömeg-el
oszlás és a sűrűség. A molekulatömeg szabályozása hidrogén
nel, m int láncátvivővel történik nagy sebességű gázkro- 
m atográf és folyamatirányító szoftver segítségével. A sűrűség 
szabályozása komonomer -  jelen esetben butén-1 -  beépíté
sével történik. A molekulatömeg-eloszlás beállítására pedig 
az ad lehetőséget, hogy a két sorba kapcsolt reaktorban külön- 
külön lehet a molekulatömeget szabályozni.

A reaktorokból kilépő zagy a polim er és a hexán elvá
lasztása érdekében szűrőcentrifugára kerül. A hexán egy 
része közvetlenül, a m ásik része -  a szennyeződések feldú- 
sulásának megakadályozása érdekében -  tisztítás után ju t 
vissza a reaktorokba. A centrifugát elhagyó hexán-nedves 
polim ert fűtött, fekvőhengeres készülékben inért gáz ellen
áram ban szárítják.

A  száraz po lim erport a végfelhasználói igényeknek 
m egfelelően különféle adalékanyagokkal keverik, ezt kö
vetően homogenizáló extruderben megömlesztik, majd víz 
alatti vágással granulálják.

Egyéb létesítmények

Ide a PP-4 (polipropilén) kapacitás növelését, valamint az 
úgynevezett kiszolgáló létesítm ények projekt-csoportot 
soroljuk.

A  TV K  legm odernebb, negyedik  polipropiléngyára 
2 0 0 0 .1. negyedévében indult. A gyár tervezése során a to
vábbi bővítés lehetőségét figyelembe vettük, így a reakto
rok, valamint az extrudersor kapacitása úgy lett kiválaszt
va, hogy azok az induláskori 140 kt/év üzemkapacitásnál 
30% -kal nagyobb teljesítményre legyenek képesek. Erre a 
kapacitásnövelésre a licencszerződés is lehetőséget nyújt. 
A Polipropiléngyár projektnek a legfontosabb elemei az 
alábbiak.

-A P C  (Advanced Process Control) és OTS (Operator 
Training Simulator) kiépítése,

-eg y es szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők cseréje,
- a  logisztikai elem ek (tároló- és zsákolókapacitás) bő

vítése.
A  projekt két ütem ben valósul meg, 2001-ben m egtör

tént az APC és az OTS telepítése. Rendkívül jó  tapasztala
taink vannak az automatikus term elésszabályzó rendszer
rel, jelentős kapacitásnövelést sikerült alkalm azása révén 
elérnünk. A polim erizáció bővítését szolgáló berendezések 
cseréje folyamatban van, a logisztika bővítése m ár m egtör
tént. A munkálatok 2002-ben a garanciális mérésekkel és a 
projekt lezárásával befejeződnek.

A z egész petrolkémiai projekt a TVK kerítésén belül 
m egvalósuló „zöld m ezős” beruházás, ezért az alapvető 
szolgáltatások rendelkezésre állnak, viszont azokat oda 
kell juttatni az épülő gyárak üzemhatárához. így a kiszol
gáló létesítmények projektcsom ag több alprojektből áll: 
csőhíd- és kábelcsatorna-építésekre, -bővítésekre van 
szükség, és meg kell oldani az új létesítm ények közúttal 
való ellátását is.

A  Kom binát kiszolgáló létesítményei közül kapacitás- 
bővítés csak a szennyvíztisztítónál szükséges. A  csomag 
je len tős részét képezi az új kriogén etiléntároló tartály, 
m elynek révén a TVK etiléntároló kapacitása m eghárom 
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szorozódik. Az új etilén-tárolótartály létesítésénél ugyan
csak a nagyobb biztonság elérése is cél. A tárolótartály 
„full containm ent” típusú lesz, azaz lényegében egy olyan 
kettősfalú tartályt épitünk, m elyben a belső tartály -  ami
ben a cseppfolyós etilén tárolása történik -  egy fedővel le
takart „csésze” . M ind a belső, m ind a külső tartály szerke
zeti anyaga azonos, 9% nikkel tartalm ú, alacsony 
hőm érsékletálló acél (ASTM -A553), így a belső tartály 
esetleges m eghibásodása esetén a külső tartály is képes a 
-1 0 4  C°-os etilén tartályon belüli tartására, tehát még eb
ben az esetben sincs környezetszennyezési- vagy kataszt
rófaveszély. A 10 000 m 3-es tárolótartály megvalósítása 
kihívás a m agyar kivitelező ipar számára, mivel a -1 0 4  C°- 
os üzemi hőmérséklethez szükséges különleges szerkezeti 
anyag m iatt a kivitelezés különleges gondosságot és speci
ális technikát igényel.

A megvalósítás ütemezése, költsége

A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kulcseleme az új olefin
gyár. Az új olefingyár mechanikai készreszereltségét 2004 
októberére, az üzemindítást decem ber elejére, az ideiglenes 
átvételt pedig 2005 m árciusára tervezzük. Az olefingyár 
üzemindításához igazodik az új polietiléngyár megvalósítá
sának ütemezése. Ezért célkitűzésünk az, hogy már letesz
telt polietiléngyár álljon rendelkezésre az etiléntermelés in
dításakor, így a PE-4 m echanikai kom plettsége 2004 
augusztusára, az üzem indítása október elejére van ütemez
ve. Az ideiglenes átvétel tervezett időpontja 2004 vége. 
A kiszolgáló létesítményprojekt természetesen előbb kell, 
hogy elkészüljön, itt a mechanikai komplettség időpontja 
2004 közepe. A PP-4 intenzifikálásáról, annak elkészülté
ről a korábbiakban már volt szó.

A program  teljes beruházási költsége 430 millió EUR, 
ebből a m eghatározó létesítményé, az olefingyáré 238 mil
lió EUR, az új polietiléngyáré pedig 129 m illió EUR. A ki
szolgáló  létesítm ények projekt elő irányzata 50 millió 
EUR, a PP-4 intenzifikálásé pedig 13 millió EUR.

Az előkészítettség jelenlegi állapota és a létrehozott 
szerződések bázisán úgy ítéljük meg, hogy szoros költség- 
gazdálkodással és feszített ütemű m unkával az előirány
zott költségkeret és ütemterv tartható.

ÖSSZEFOGLALÁS
Deák Árpád -  Csernyik István -  Sebestyén László -  Tömösközy 
Zsolt: A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.) stratégiai fej
lesztése
A szerző összefoglalja a TVK Rt. petrolkémiai projektje elemei
nek, az új olefin- és nagysűrííségű polietiléngyár, a polipropilén- 
4 gyár kapacitásbővítés és az ezeket kiszolgáló létesítmények 
legfontosabb adatait.

[Magy. Kém Lapja, 57, 452 (2002)] 

SUMMARY
A. Deák - 1. Csernyik -  L. Sebestyén -  Zs. Tömösközy: Strategic 
Development at Tisza Chemical Works Ltd. (TVK Rt.)
The author summarizes the most important information on the 
main elements of TVK petrochemical programme, i.e. the new 
olefin plánt, the new HDPE plánt, revamp of the existing PP-4 
plánt and Utilities.
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Pályakezdők és -elhagyók

A szerkesztőség előszava a téma előéletéről és ellentmondásairól

Közlem énycsokrunk -  am int az a fenti, kissé talán erőlte
tett címből is m egítélhető -  nem  tartozik sem az elméleti, 
sem a gyakorlati kém ia tárgykörébe, az nem a kém iáról, 
hanem a kém ikusokról szól. Tartalmilag, műfajilag a leg
főképpen tudom ánytörténet, de van benne egy kis publi
cisztika, szociológia és egyéb tartalmi elem is.

A gomb, am ihez a kabátot varrtuk, a pályaelhagyók té
maköre. A tém ának a M agyar Kém ikusok Lapjában való 
szerepeltetésére vonatkozó javaslat lapunk Szerkesztőbi
zottságában hangzott el, m ég valam ikor a 2000. év végén. 
Szerkesztőségünk sokáig vajúdott a sok buktatóval, nehéz
séggel járó  tém akör összeállításával, amit a várt és nem 
várt nehézségeken túlm enően a terjedelem és az állandó 
kapacitáshiány is késleltetett. Sok időt vett igénybe term é
szetesen a javaslatok összegyűjtése, amihez komoly segít
séget kaptunk a szerkesztőbizottságban vagy azon kívül te
vékenykedő kollegáktól, am iért itt mondunk köszönetét. 
Sok időt vett igénybe az interjúalanyok felkutatása, címük 
megszerzése, szem élyük valam ilyen közvetlen vagy köz
vetett formában való elérése, és a kéziratok kivárása. M i
vel az idő haladt, időközben ju to tt kezünkbe a Budapesti 
Műszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem Diákközpontjá
nak kiadványa „A Budapesti M űszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem  friss diplom ásainak elhelyezkedési esé
lyei” cím m el, am i lényegében az Egyetem en 1999-ben 
végzett okleveles biológus- és vegyészmérnökök helyzeté
re vonatkozó felm érést tartalm azta. M ivel a tanulm ány 
elődjének felhasználásával nagy érdeklődésre szám ot tartó 
közlemény korábban m ár m egjelent a M agyar K ém ikusok 
Lapjában [Magy. Kém. Lapja, 54, 526 (1999)], term észe
tesnek tűnt az a javaslat, hogy az új tanulmány alapján, ami 
részletesebb és teljesebb az elődjénél, közleményt kérjünk 
be a szerzőktől. És ha m ár adva volt a két téma, mi sem 
m utatkozott logikusabbnak és term észetesebbnek, m int 
összekapcsolásuk, h iszen  azok tartalm ilag  közvetlenül 
vagy közvetve valam iféleképpen összefüggenek egym ás
sal. A rossz anyagi helyzet oka lehet a pályaelhagyásnak, 
ugyanígy a téves pályaválasztás is, valamint a választott 
szakmában való csalódás, m int ahogy arra a későbbiekben 
számos témát találunk.

Azonban evés közben jö n  meg az étvágy. A szerkesztő- 
bizottságban egy következő ülésen ismét előkerült a téma, 
ahol több javaslatot fogadtak el a tervezett témakör kibőví
tésére. Ily m ódon fogadták el a pályaelhagyás nyugat-eu
rópai értelmezésére és néhány példájára vonatkozó közle
m ény tém áját, am it a jó  szokásnak m egfelelően a 
javaslattevőtől kértünk. De term észetesen a témakör legér

dekesebb része a kortárs pályaelhagyókkal készült vagy 
készítendő interjú, am elynek szem élyeit és fogalom körét 
sikerült kibővíteni, illetve m egtisztítani. Azután a szer
kesztőségben szü letett m eg időközben a X V III-X IX . 
századi történelmi pályaelhagyók bem utatására vonatkozó 
javaslat, aminek kidolgozására Móra László tudom ánytör
ténész barátunk készségesen vállalkozott a rendelkezésre 
álló csekély idő ellenére.

A meglehetősen hosszúra nyúlt előkészületi időben ju 
tott tudom ásunkra, hogy Neumann János 1926-ban Zü
richben, az E idgenössische Technische Hochschulen ve
gyészm érnöki d ip lom át szerzett. Tovább vizsgálva a 
területet, a magyar pályaelhagyó vegyészeknek egy sajátos 
csoportja került előtérbe, akik bár elsődlegesen vegyész
diplom át szereztek és néhányuk használta is a gyakorlati 
életben azt, illetve a kém ia határterületén végzett alkotó
munkát, világraszólót m égis a matem atikában, filozófiá
ban és a szociológiában alkottak valam ennyien az Am eri
kai Egyesült Á llam okban. Ezek: az em líte tt Neumann 
Jánoson kívül Polányi Mihály, Szilárd Leó és Wigner Jenő. 
Sorsukban rengeteg azonos vonás van, többeknek közös 
volt az indulás és pályájuk delelőjén ism ét összetalálkozva 
a világtörténelm et befo lyásoló  m unkát hajto ttak  végre. 
Sajnos a rendelkezésre álló szűk idő nem tette lehetővé, 
hogy ebben a roppant érdekes tém akörben önálló, lapunk 
színvonalához illő szakközlem ényt szerezzünk be. Hogy 
ez a fontos csoport se m aradjon ki, szerkesztőségünk a M a
gyar Tudóslexikon szócikkeire tám aszkodva rövid infor
m ációs anyagot készített.

Idetartozna a külföldi klasszikus vagy kortárs nevezete
sebb pályaelhagyók ism ertetése is, m int például az élők 
között kiváló példaként em líthető Margaret Theacher, a 
Vaslady, konzervatív angol politikus, m íg a klasszikusok 
csoportjában nem  lehetne jo b b  példát em líteni Igor 
Borodinnál, a nagy orosz kom ponistánál. De hát erre sem 
idő, sem kapacitás, sőt terjedelem  sem maradt.

Ennek m egfelelően a vázolt tém akörben bocsátjuk ol
vasóink rendelkezésére a m eglehetősen bőre sikeredett te
m atikájú összeállítást abban a reményben, hogy az m eg
nyeri tetszésüket, netalán elképzeléseket közölnek annak 
folytatására.

Áttekintve az egész tém akört, önálló közlem ényeitől az 
interjúkig, felvetődött a kérdés, helyes-e a pályaelhagyó 
k ifejezés? Vajon nem  lett volna-e jobb , ha helyette 
módosító vagy pályaváltó je lző t használunk?

Sz. G.
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Felmérés pályakezdő okleveles vegyész- és biológusmérnökök 
munkába állásáról

A Budapesti Műszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem en végzett vegyész- és  
biológusm érnökök elhelyezkedési esélyei és vélem ényük egyetem i tanulm ányaikról

H AJDÚ CSONGOR*
M OLNÁR SZABOLCS* 

W INTERM ANTEL ZSOLT**

Bevezetés

A kilencvenes évek közepén, am ikor a gazdaság teljesít
m ényének csökkenésével a műszaki végzettségűek iránti 
m unkaerő-piaci kereslet is csökkent, m iközben a közgaz- 
daság i-jog i „sztárszakm ák” iránti kereslet lá tványosan 
em elkedett, a  felsőoktatással foglalkozó m édiában gyak
ran elhangzott az a vélemény, hogy m űszaki területen az 
országban túlképzés van.

A felsőoktatás által kibocsátott hallgatók m unkába állá
sáról ekkor csak kis m értékben álltak rendelkezésekre ada
tok, holott egy adott képesítés/képzés értéke az ott végzett 
hallgatók elhelyezkedésén keresztül m érhető legjobban. 
A kép tisztázása érdekében fogalm azódott meg először a 
B M E V egyészm érnöki K arának, valam in t az egyetem  
Hallgatói Ö nkorm ányzatának vezetőiben egy utánköveté- 
ses vizsgálat igénye. Bár a két kezdem ényezés külön-kü- 
lön fogalm azódott meg, a felmérések elkészítését az akkor 
alakuló BM E Karrier Központ m unkatársai koordinálták. 
A felm érések eredm ényei után széles körű érdeklődés m u
ta tkozott, a V egyészm érnöki K aron készített felm érés 
eredm ényeit a M agyar K ém ikusok Lapjában m egjelent 
cikk [Molnár Sz. -  Hajgató B.: M KL 54. 526, (1999)] is
mertette. Az egyetem en végzetteket bem utató tanulm ányt 
[Galuska J. -  Molnár Sz. -  Szabó I. -  Szabó T. -  Winter- 
mantel Zs.: A Budapesti Műszaki Egyetem friss diplomása
inak elhelyezkedési esélyei -  Felmérés a BME-n 1997-ben 
végzettek körében, www.karrier.bm e.hu/felm eresek.htm l. 
(1999)] az Egyetem Tanácsa tárgyalta, s elrendelte annak 
évenkénti megismétlését, a felmérések eredm ényeiről szá
mos esetben adtak hirt újságcikkek, televízióm űsorok is. 
Jelen cikkünkben a fenti felm érésekből (teljes terjedel
m ükben olvashatóak  a w w w .karrier.bm e.hu/felm ere- 
sek.htm l cím en) a vegyészm érnökök elhelyezkedésének 
körülm ényeit, tapasztalatait összegeztük.

A felmérések módszertana, eredményei

A z 1995-97. években végzett vegyész- és biológusm érnö
kök*** elhelyezkedését 1998-ban kérdezőbiztosok segítsé
gével történő telefonos adatrögzítéssel vizsgáltuk. A  m ód

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Karrier KözPont, 
Budapest

** Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Diákközpont, Budapest
*** A továbbiakban a mérnök kifejezésen okleveles mérnök értendő

mkl

szer hátránya, hogy csak egy viszonylag rövid kérdőív ki
töltésére nyílt lehetőség, előnye, hogy igen magas, ösz- 
szességében 94% -os válaszadást eredményezett (ld. 1. táb
lázat). A Budapesti M űszaki Egyetem (1999-től Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem) végzőseit szin
tén kérdőíves technikával, de azt postai úton eljuttatva 
mértük fel. A postai kérdőíveket minden esetben a végzést 
követő év őszén küldtük ki. A kérdőívek 3 tém a köré cso
portosítva (I. Család, II. Tanulmányok, vélem ények, to
vábbképzések, III. M unkahely) jóval több kérdést tartal
maztak, e technika hátránya azonban, hogy a visszaküldési 
arány alacsonyabb (ld. 1. táblázat). A felmérésbe minden 
alkalom m al a m agyar állam polgárságú, alapképzésben 
nappali szakon egyetemi szintű diplomát szerzett hallgató
kat vontuk be, mivel az esti és levelező tagozatokon diplo
mát szerzők vélhetően m ár tanulmányaik folytatása alatt 
dolgoznak, így nem  m inősíthetőek pályakezdőnek, em iatt 
bevonásuk torzította volna az eredményt.

Az 1. táblázatban látható, hogy a postai kérdőíves fel
m érés esetén  a felm értek  szám a jóva l alacsonyabb 
(25-37% ), m int a te lefonos felm érés esetén  (91-99% ). 
A felm értek aránya a Vegyészmérnöki Kar esetében is az 
átlag körül alakult. V izsgáltuk minden esetben a felm értek 
és az alapsokaság összetétele közötti eltérést, e szem pont
ból a nem ek és a budapestiek-vidékiek arányát tartottuk 
fontosnak. E szem pontból összegyetem i szinten m inden 
felm érésünk jó l közelítette az alapsokaságot, a Vegyész
mérnöki Kar esetében azonban 1999-ben a nők aránya a 
felm értek körében lényegesen magasabb (76%) volt, m int 
az összes végzett között (51%), ezért a statisztikai értéke
lés során a kapott eredm ényeket az eredeti sokaság m eg
oszlására korrigáltuk.

Az egyes években használt kérdőívek között -  a tapasz
talatok hatására -  vannak eltérések, ezeknél azonban foko
zottan ügyeltünk arra, hogy az eredmények összevethető- 
ek legyenek. A telefonos felmérésnél nyert adatok -  bár a 
kérdések szám a alacsonyabb volt -  is összevethetőek a ké
sőbbi években készített felmérésekkel, igy azokat lehető
ség szerint szerepeltetjük a tárgyalt idősorokban.

Szakmáról, egyetemi tanulmányokról alkotott vélemény

Felméréseinkben vizsgáltuk a végzett hallgatók egyetemi 
tanulm ányaikról, szakm ájukról alkotott vélem ényét. 
A végzettek szakm ájuk m egbecsültségéről alkotott véle-
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A végzettek és a felmérésben részt vettek létszámadatai (fő, %)
A végzés éve

1. táblázat

Megnevezés
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Vegyész Vegyész Vegyész BME Vegyész BME Vegyész BME Vegyész BME Vegyész
telefonos telefonos telefonos postai postai postai postai postai postai postai postai

Végzett 75 64 78 877 78 1009 112 1060 103 1050 133
Felmért 74 58 72 318 29 266 32 272 25 317 40

(99 %) (91 %) (92 %) (36 %) (37 %) (26 %) (29 %) (26 %) (25 %) (30 %) (30 %)

m ényének alakulása a 2. táblázatban található. Szembetű
nő, hogy a végzettek többsége a „Közepesen elism ert” ka
tegóriát jelölte meg, a gyenge minősítést jelentő kategóriák 
aránya viszonylag alacsony. Az adatokból tendenciát nehéz 
megállapítani, de érdemes megjegyezni, hogy a kapott m i
nősítés az egyetemi átlagnál kicsit gyengébb, ennek oka 
azonban a „slágerszakm ákat” oktató Villamosmérnöki és 
Informatikai Karon kapott kiugró érték, ahol -  az előzetes 
várakozásoknak m egfelelően -  pl. az 1998-ban végzett 
hallgatók 21% -a legnagyobb m értékben elism ertnek, 
60% -a jó l elismertnek tartotta szakmáját. Az ő esetükben ez 
a jövedelm ükkel is összefügg (ld. később a 12. táblázat).

A z egyetem i tanulm ányokról való vélekedést három 
kérdéssel vizsgáltuk. A 3. táblázat az egyetemi tanulmá-

2. táblázat
A végzettek véleménye szakmájuk megbecsültségéről 

(%)

Megnevezés
A végzés éve

1998 1999 2000

Legnagyobb mértékben elismert - - 3
Jól elismert 34 24 25
Közepesen elismert 56 52 62
Rosszul elismert 9 20 5
Legkisebb mértékben elismert - 4 5

3. táblázat
Az egyetemi tanulmányok hasznossága a végzettek 

munkájában (%)

Megnevezés
A végzés éve

O n
CN

OO
OS
Oh

0 \
O n
Oh

O
O
O
<N

Elengedhetetlen 22 22 36 26
Nagyon hasznos 26 38 16 31
Részben felhasználható 41 34 40 33
Csak szemléletet adott, vagy nem használható 11 6 8 10

4. táblázat
Az egyetemi képzés erősségei (%)

Megnevezés
A végzés éve

1997 1998 1999 2000

Gyakorlati ismereteket adott 31 19 31 28
Felkészítés szakmai problémákra 59 59 35 50
Pénzügyi, jogi, kommunikációs ism. - 6 4 3
Szó esett az emberi kapcsolatokról - - 3 -

Egyéb 10 16 27 19

5. táblázat
Az egyetemi képzés hiányosságai (%)

Megnevezés
A végzés éve

1997 1998 1999 2000

Nem korszerű szakmai ismeret 10 16 5 9
Kevés szakmai anyagon túli ismeret 31 11 22 9
Kevés szakmai gyakorlat 3 25 32 26
Nem elégséges nyelvtanulási lehetőség 31 16 22 26
Az emberekkel, munkatársakkal való 
kapcsolattartásról nem esett szó

22 19 13 14

Egyéb 3 6 6 14
Nem válaszolt - 7 - 2

nyolcnak a m unkában való használhatóságára adott véle
m ényeket tartalm azza, a 4. táblázat a képzés erősségeiről, 
az 5. táblázat a hiányosságairól ad felvilágosítást.

L átható , hogy a végzettek  túlnyom ó része legalább 
részben felhasználhatónak ítélte meg egyetem i tanulm á
nyait, azok aránya, akik rosszabb vélem énnyel voltak jó l 
összefügg a pályaelhagyók (ld. 9. táblázat, „Nem a szak
mában dolgozik”)  arányával. Nyilvánvaló, hogy az egye
temi tanulm ányok használhatóságára a későbbi m unkakör
nek is döntő hatása van, s ezen élmények alapján tudják 
megítélni a m érnökök az egyetemen kapott képzés erőssé
geit és hiányosságait is. Az erősségeket bem utató 4. táblá
zatban látható, hogy a végzettek túlnyom ó része a szakmai 
problém ákra való felkészítést je lölte meg, jelentős m ég a 
„Gyakorlati ismereteket adott” kategória súlya, de magas 
az „E gyéb” kategóriába érkezett válaszok  szám a is. 
A képzés hiányosságaira kapott válaszok (5. táblázat) az 
egyes kategóriák  között m egoszlanak, je len tős m értékű 
változás a „Kevés szakmai gyakorlat” kategóriában bekö
vetkezőjelentős növekedés. Szembetűnő m ég a  nyelvtanu
lási lehetőségek elégtelen voltát és az em berekkel, m unka
társakkal való kapcsolattartással kapcsolatos ism eretek 
hiányát m egjelölők magas aránya, ezen arányok az egye
tem karai között is kiem elkedően magasak. Ez jelenti egy
felől azt, hogy a karon nyújtott szakmai és gyakorlati ism e
retek elegendőek (ld. 4. táblázat), de jelenti azt is, hogy a 
szakm ai érvényesü léshez a kapottnál m agasabb szin tű  
nyelvtudás, a m ár elnyert (ld. 14. táblázat), vagy később 
remélt vezetői szerephez pedig a kollégákkal, főnökökkel, 
beosztottakkal való kapcsolattartás m agasabb szintű ism e
rete szükséges. A munkahelyi kapcsolattartás oktatásának 
szükségessége az átlagos mérnöki gondolkodástól kicsit 
talán idegen, m égis a problém a súlyát jó l jelzi az ezt hiá
nyolok relatíve magas aránya. Ha pedig jobban belegondo-
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6. táblázat
A végzettek által igényelt továbbképzések tartania 

(%)

Megnevezés
A végzés éve

1997 1998 1999 2000

Szakmai 36 55 62 50
Közgazdasági 64 45 38 50

lünk, bizonyára mindannyian szem besültünk m ár ilyen je l
legű problém ával.

Vizsgáltuk a fiatal m érnökök továbbképzés iránti igé
nyét is, ennek során azt találtuk, hogy elsöprő többségük 
(>95% ) mindenképpen tervezi további ism eretek szerzé
sét. A  tervezett továbbképzés tartalm át a 6. táblázat mutat
ja . Örvendetes, hogy nő a szakmai továbbképzések iránti 
igény, m elynek kielégítését a válaszadók többsége (>60%) 
szervezett form ában (posztgraduális képzés vagy tanfo
lyam) képzeli el.

7. táblázat
Munkaerő-piaci helyzet egy évvel a végzés után (%)

Megnevezés
A végzés éve

1997 1998 1999 2000

Munkaviszonyban foglalkoztatott 43 69 85 69
Megbízási szerződéssel 
foglalkoztatott - - -

Vállalkozó - - - -

Munkanélküli 1 - - -

Doktoráns hallgató 46 25 15 26
Nappali tagozatos hallgató 1 3 - 3
Egyéb 9 3 - 2

A pályakezdők munkaerő-piaci helyzete

A felm érésben részt vevők m unkaerő-piaci státusát a 7. 
táblázat tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb 
pályakezdő vegyészm érnököt m unkaviszonyban foglal
koztatják, míg m egbízási szerződés alapján senki nem  dol
gozott. A m ásik népes csoportot a doktoráns hallgatók ké
pezik, a m unkaviszonyban foglalkoztatottakkal együtt az 
összes végzős hallgató 89-100% -át képezik. Feltűnően 
magas a doktoranduszok aránya az 1997-ben végzettek kö
zött (46%), ennek oka, hogy ezen évben m ind az előző, 
m ind a következő évekhez képest jóval több doktoranduszt 
vett fel a Vegyészmérnöki Kar. E képzési form a egyébiránt 
a vegyészm érnökök körében az egyetem i átlagnál jóval 
népszerűbb, sokan szívesen választják a szakmában való 
elm élyülésnek ezen formáját.

A  nappali tagozaton továbbtanulók aránya alacsony, 
évente m axim um  1-2 fő kezd új tanulm ányokba. Az 
„Egyéb” kategória aránya 1997-ben magas, az itt szerep
lők azonban túlnyom órészt sorkatonai szolgálatukat töltöt
ték, szám arányuk azonban -  a katonai szolgálat időtarta
m ának jelentős csökkenésével -  m eredeken csökken.

A táblázatból kitűnik, hogy a pályakezdők között há
rom  év alatt egyetlen munkanélküli volt (egy 1997-ben
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végzett hallgató). E szám igen alacsony, statisztikai szem 
pontból elhanyagolható, azonban a m unkanélküliség, mint 
gazdasági és társadalmi probléma szempontjából érdemes 
m ég néhány adatot szemügyre venni. A statisztikai szám
adatok (Központi Statisztikai Hivatal, KSH) tükrében a 
foglalkoztatási szint 1997-ben stabilizálódott, s 1998-ban 
m ár ném i növekedést mutatott. A KSH szerinti m unkanél
küliségi ráta 1999-ben 7,0% volt. A  fiatalok körében a 
m unkanélküliségi ráta az átlagosnál magasabb, az adatok 
szerint a 20 -24  éves korosztály tekintetében 1999-ben 
10,6% volt. A pályakezdőként regisztrált munkanélküliek 
aránya az utóbbi években fokozatosan csökken, ők 1999 
februárjában az összes munkanélküli 6,7% -át tették ki. 
A m unkanélküliek képzettségi szintjét tekintve a statiszti
ka azt mutatta, hogy a pályakezdő m unkanélküliek kép
zettségi szintje jóval magasabb, mint az összes m unkanél
külié. Körükben a felsőfokú végzettségűek aránya kétsze
rese az átlagosnak, de még így is csak 4% , ami arra utal, 
hogy a m agasabb iskolai Végzettség jobb  munkaerőpiaci 
esélyeket biztosít.

A  KSH által készített rendszeres statisztikák az egyes 
felsőfokú szakm ákra nézve nem adnak további adatokat, 
az Oktatási M inisztérium  felkérésére azonban a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező pályakezdők körében a BKÁE 
Emberi Erőforrások Tanszéke FIDÉV kutatócsoportja (to
vábbiakban FIDÉV) készített 1999-ben kísérleti felmérést. 
A felm érés szerint az 1998-ban végzett fiatal diplom ások 
körében a munkanélküliség -  a végzés után egy évvel -  át
lagosan 5,0%  volt, ez az egyetem et végzettek  esetében 
4,6% , a főiskolát végzettek esetében 8,1%  értékeket muta
tott. Az egyes felsőoktatási szakcsoportok tekintetében a 
FIDÉV felm érésben a fenti átlagok jelentős szórást m utat
nak, a szélső értékeket és a műszaki szakcsoportok értéke
it a 8. táblázat mutatja.

A műszaki szakmákon belül a „ Vegyész ” szakcsoport
8. táblázat

1998-ban végzett pályakezdő diplomások 
munkanélküliségi aránya, FIDÉV, 1999, (%)

Szakcsoport Munka-
nélküliség

Egész Átlag - 5,0
felsőoktatás Legmagasabb Mezőgazdasági 15,2

Legalacsonyabb Egészségügyi 2,4
Műszaki Gépész 5,6

Villamos 4,6
Vegyész 5,2
Építész, építő 2,6
Egyéb mérnök 4,4
Számítástechnikai 7,2

Egyetemi Átlag - 4,6
végzettség Legmagasabb Mezőgazdasági 12,1

Legalacsonyabb Építész, építő 1,3
Műszaki Gépész 2,0

Villamos 3,1
Vegyész 6,0
Építész, építő 1,3
Egyéb mérnök 1,3
Számítástechnikai 2,6
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esetében mérték a legmagasabb munkanélküliséget, amely 
mind az egyetemi végzettségűek körében, mind a felsőok
tatás egészére nézve magasabb az átlagosnál, ennek fényé
ben különösen jó eredmény a BME Vegyészmérnöki 
Karon végzettek körében mért, gyakorlatilag nulla munka- 
nélküliség.

Ismeretség Egyetem Hirdetés Tanulmányi Egyéb
szerz.

B 1997 □ 1998 ED 1999 SS 2000

1. ábra. Az elhelyezkedés módja 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)

Elhelyezkedés, munkahely

E részben kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatottak
kal foglalkozunk. Az elhelyezkedéssel kapcsolatos egyik 
legfontosabb információ az elhelyezkedés módja, amit az
1. ábrán foglaltunk össze.

Látható, hogy jellemzően három módszert (az ismerő
sök kapcsolatrendszerének felhasználása; egyetemi kap
csolatok, rendezvények és hirdetések) alkalmaznak -  ha
sonló hatékonysággal -  a pályakezdők. Az egyetemi 
rendezvényeken, illetve egyetemi kapcsolatokon keresztül 
történő álláskeresés „hatékonysága” jelentős mértékű és 
folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Ez az 1998-ban 
megalakult és azóta egyre több szolgáltatással, rendez
vénnyel a hallgatók elhelyezkedését segítő Karrier 
KözPontnak is köszönhető. Szembetűnő, hogy a munka
ügyi központok segítségével egyetlen fiatal vegyészmér
nök sem helyezkedett el, a 7. táblázatban bemutatott mun
kanélküliségi mutatók alapján valószínű, hogy ezt a 
lehetőséget egyáltalán nem is használják, mivel a munka
erőpiacon megtalálják a megfelelő állást. A tanulmányi 
szerződés, mint lehetőség csak az 1998-ban végzetteknél 
játszott szerepet (ebben az évben a felmérésben részt ve
vők 19%-a helyezkedett el a korábban vele szerződést kö
tő vállalatnál).

Az elhelyezkedéssel és a kapott képzéssel kapcsolato
san gyakorta vita alakul ki a pályaelhagyók megítélését il
letően. Egyes vélekedések szerint egy adott képzés iránti 
munkaerő-piaci kereslet hiányát, vagy a képzés kis anyagi 
elismertségét jelzi, ha a végzettek más területen helyez
kednek el. Más vélemények szerint sok olyan munkakör

van, ahol felsőfokú szakemberre van szükség, de célzott 
képzés nincs, vagy általános intelligenciát igényel, így 
ezek automatikus „elszívják” a pályakezdők egy részét. Mi 
az utóbbi vélekedést osztjuk, véleményünk szerint problé
ma akkor jelentkezik a képzésnél, ha a pályaelhagyás tö
megesjelenséggé válik. A pályaelhagyók számát a munká
juk szakmaiságára adott válaszaikon keresztül mértük fel. 
Az 1995-1997 között végzettek elhelyezkedési lehetősé
geit és preferenciáit vizsgáló, korábbi felmérésben részt

9. táblázat
A szakmában elhelyezkedőit aránya (%)

Megnevezés
A végzés éve
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00

Szakmában dolgozik 83 91 89 68 68 57
Részben dolgozik a szakmában _* _* _* 27 18 22
Nem a szakmában dolgozik 17 9 11 5 14 21

* - a kategória nem lett felkínálva a válaszadáskor!

vevőknek egyértelműen el kellett dönteniük, hogy a vég
zettségüknek megfelelő munkát végeznek-e vagy sem 
(nem volt lehetőség a „részben” lehetőség választására), a 
későbbi felmérésekben erre is nyílt lehetőség. A 9. táblá
zatból, mely a kapott válaszokat tartalmazza, látható, hogy 
a pályakezdők többsége szakmainak ítéli munkáját, felada
tait.

I%l

2. ábra. A pályakezdők által betöltött munkakörök 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)

A „Nem a szakmában dolgozik” kategóriát választók 
aránya 1998-tól növekvő tendenciát mutat, a kategóriát vá
lasztók átlagos aránya azonban elmarad az előzetes vára
kozásainktól. A csak részben szakmai munkát végzők ará
nyára vonatkozó adatokból érdemi következtéseket nem 
tudunk levonni.

A 2. ábra mutatja a pályakezdők által betöltött munka
körök eloszlását. Látható, hogy a fiatal vegyészmérnökö
ket jellemzően tervező-fejlesztőnek alkalmazzák. Stabil
nak mondható, 15-20%-os részesedéssel szerepel a gyár
tó-üzemeltető munkakör, míg a minőségbiztosítás gyorsan 
csökkenő tendenciát mutat (az 1997-ben mért 33%-os
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szintről 2000-re 15%-ra csökkent). Kereskedelmi, illetve 
marketing- vagy term ékm enedzser pozícióban összessé
gében a végzettek kevesebb mint 5% -a helyezkedett el 
(ennél az értéknél egyedül az 1997-es évfolyam adott több 
term ékm enedzsert). Az egyéb kategóriának az utolsó évre 
vonatkozó m agas értéke (22-30%) a tanácsadó és a pro
jektm enedzser pozíciók térhóditását, illetve a pályaelha
gyók szám ának növekedését jelzi (sajnos a válaszadók 
m indössze fele adta m eg szövegesen az egyéb kategóriába 
sorolt m unkakörének m egnevezését vagy jellegét). Az itt 
kapott adatok összefüggnek a munka szakmaiságára vo
natkozó kérdésre kapott eredményekkel.

V izsgáltuk azt is, hogy a végzés után egy évvel hánya
dik m unkahelyükön dolgoznak a pályakezdők. A 10. táb
lázatból látható, hogy legnagyobb részük első m unkahe
lyén van, s a m unkahely-változtatás gyakorisága az 
egyetem  összes végzőséhez viszonyítva általában alacso
nyabb. N agym értékű csökkenés tapasztalható azonban a
2000-ben végzettek esetében, amely jó  egyezést m utat a 
reálbérre és a m unkahelyi elégedettségre vonatkozó ada
tokkal (ld. 4. ábra és 13. táblázat).

10. táblázat
A jelenlegi munkahely sorszáma

Megnevezés
A végzés éve

Átlag BME
átlag1997 1998 1999 2000

Első 83 91 86 57 79 73
Második 17 9 14 43 21 22
Harmadik vagy 
annál több - - - - - 5

A  „havi bruttó átlagos jövedelm e” kérdésre kapott vála
szokat a 3. ábrán nem ek szerinti bontásban illusztráltuk.

S N ő k  CD F érfiak  QÁflag

3. ábra. A pályakezdők átlagkeresete 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)

Szem betűnő, hogy az első év kivételével a férfiak átlag- 
keresete 10-40%-kal magasabb, s a különbség növekszik. 
1997-ben a különbség m ég alig haladja m eg az öt százalé
kot, itt viszont a nők javára. E jelenség oka valószínűleg a 
katonai szolgálatban keresendő, ekkor a szolgálat időtarta
m a hosszabb volt, a végzés után azonnal behívottak pedig 
nem  egy éve, hanem  csak néhány hónapja dolgozhattak a

mkl

felmérés idejében. Az átlagkeresetek változását értékelve 
láthatjuk, hogy szám ottevően em elkedett a vegyészm érnö
kök bruttó nom inál-jövedelm e. Mivel ebben az időszakban 
az infláció 18,3%-ról 10% alá csökkent (KSH), a fogyasz
tói árindexszel kiigazítottuk a különböző években kapott 
eredményeket. A korrekciót „felfele” hajtottuk végre, azaz 
a 2000-es vásárlóerőt tekintettük bázisnak, az így kapott 
értékeket a 4. ábrán láthatjuk.

H N ők Q Férfiak  03 Adag

4. ábra. A pályakezdők reálkeresete 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)

Feltűnő, hogy az 1999-ben oklevelet szerzett vegyész
m érnökök jövedelm e egy évvel a végzés után reálértéken 
10-25%-kal magasabb, m int a más évfolyam on végzette
ké. Ez akkor is kiem elkedően magas érték, ha figyelembe 
vesszük, hogy a reálbér-növekedés országos szinten is évi
4-5%  volt. Ezt a m eglepő eredményt több, a diplom ás pá
lyakezdők szám ára kedvező tényező együttesen okozhatta:

-  a gazdasági növekedés „felfutása” és ezzel együtt a 
felsőfokú végzettségű szakemberek iránti kereslet nö
vekedése,

-  a kilencvenes évek elején-közepén elszenvedett reál
bércsökkenést részben ekkor kom penzálta a piac,

-  a kedvezőbb gazdasági klímát kihasználva a munka- 
vállalók m agasabb igényeket támasztottak, és ezt a 
m unkaadók (részben) elfogadták...

A reálbér-növekedés azonban a 2000-ben végzettek ese
tében már nem folytatódott, a férfiaknál tapasztalható kis
mértékű növekedés mellett a nők esetében jelentős mértékű 
csökkenést tapasztalhattunk, melynek hatására az átlagos re
álbér csökkent. Nem  tudni, a tendencia megszakadt, vagy 
csak a korábbi évek jelentős növekedését egyenlítette ki rész
ben a piac, erre a későbbi évek adatai adnak majd választ.

A 11. táblázat m utatja a fiatal m érnökök nom inálbéré
nek és a m unkakörének jellege közötti kapcsolatot. Egyér
telműen m egfigyelhető, hogy a gazdasági jellegű m unka
kört betöltők jövedelm e magasabb, mint a műszaki jellegű 
m unkakört betöltőké. A tendencia gyakorlatilag m inden 
kar végzőseire érvényes, kivéve a Villamosmérnöki és In
formatikai Karon 1999-ben és 2000-ben végzetteket.

A 12. táblázat a BM E karain végzettek jövedelm ét m u
tatja. A „slágerszakm ákat” oktató Villamosmérnöki és In-
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11. táblázat
A végzettek havi bruttó nomináljövedelme 

munkakör szerint (ezer Ft)

M eg n ev ezés

A  v é g z é s  é v e

1997 1998 1999 2 0 0 0

M ű s z a k i  m u n k a k ö r 9 5 1 0 4 1 5 0 1 6 2

G a z d a s á g i  m u n k a k ö r 1 3 0 1 6 3 2 5 0 1 6 9

12. táblázat
A BME karain végzettek havi bruttó 

nomináljövedelme (ezer Ft)

V é g zé s
é v e

K arok

G ép ész . K öziek .
V e

gy ész .
Építő. É pítész.

V illa 
m os.

Á tlag

1 9 9 7 1 3 0 1 2 0 8 8 8 7 1 0 0 1 6 8 1 2 7

1 9 9 8 1 15 1 1 8 1 0 9 103 1 3 9 2 1 6 1 4 2

1 9 9 9 1 7 0 1 6 7 1 53 1 4 9 1 5 6 2 8 8 1 9 6

2 0 0 0 1 8 8 2 4 0 1 6 0 1 9 8 151 3 0 3 2 3 0

form atikai Karon végzettek jövedelm e minden évben je 
lentősen m eghaladja a többi mérnökét. A többi kar között 
is tapasztalhatunk különbségeket, ezek m értéke azonban 
kisebb.

Az objektív inform ációk mellett elengedhetetlenül fon
tosnak tartjuk a munkavállalók szubjektív vélem ényének 
ism eretét is. Az „Elégedett-e munkahelyével?" kérdésre 
adott válaszok arányát a 13. táblázatban foglaltuk össze.

13. táblázat
A munkahelyével elégedettek aránya (%)

M eg n ev e z é s

A  v é g z é s  é v e

1995* 1996* 1997 1998 1999 2 0 0 0

M u n k a h e ly é v e l  e lé g e d e t t  

( V e g y é s z . )
8 4 7 6 81 7 7 7 5 5 7

M u n k a h e ly é v e l  e lé g e d e t t  

( B M E  á t la g )
- - 8 2 7 9 7 7 7 4

* - az adatfelvétel 1998-ban történt!

Vezetők aránya (%)
14. tá b lá z a t

M eg n ev e z é s

A  v é g z é s  é v e

1995* 1996* 1997 1998 1999 2 0 0 0

V e z e tő k  a r á n y a 3 1 3 2 2 7 14 19 2 7

N ő k  k ö z ö t t i  a r á n y 2 0 2 8 2 2 15 2 7 2 9

F é r f ia k  k ö z ö t t i  a r á n y 4 2 41 31 11 - 2 2

* - az adatfelvétel 1998-ban történt!

része rövid idővel az elhelyezkedés után m ár vezető beosz
tásba kerül (esetleg azonnal vezetőnek veszik föl). M ivel 
az 1995-ben és az 1996-ben végzettek a felm érés idején 
már három, illetve két év munkatapasztalattal rendelkez
tek, míg a később végzők m indössze egy évvel, így körük
ben m agasabb a vezető beosztásúak aránya. A z egyéves 
m unkaviszonnyal rendelkező férfiak és nők közel azonos 
hányada vallotta vezetőnek magát (a különböző években 
jelentős eltérések figyelhetők meg, ezek viszont „kiegyen
lítik” egym ást). A nagyobb gyakorlattal rendelkezők köré
ben viszont m ár szignifikáns különbség van: 1,5-2-szer 
több a férfi vezetők aránya.
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5. ábra. A munkaadók cégméret szerinti megoszlása 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)
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A kapott eredm ényekből kitűnik, hogy a pályakezdő 
vegyészm érnökök túlnyom ó többsége (az évfolyam ok át
lagát tekintve 78%) elégedett munkahelyével, m unkakö
rü lm ényeivel. F igyelem felkeltő  v iszont az enyhén, de 
szisztem atikusan csökkenő tendencia: m íg az 1995-ben 
végzettek  84% -a vallotta elégedettnek m agát, addig  az
1999- ben  végzetteknek m indössze 75% -a, s arányuk a
2000- ben végzettek között csak 57%. A vizsgált időszak
ban a munkahelyükkel elégedett vegyészm érnökök száma 
valam ivel kevesebb, mint a műegyetemi átlag, a különbség 
azonban a 2000-ben végzettek kivételével nem szignifi
káns. Az elégedettségre ható -  és a felm érésben is szerep
lő -  tényezők közül érdemes kiemelni a szakmai és anyagi 
elism ertség, valam int a beosztás szerepét: a m agasabb jö 
vedelem m el rendelkezők, a vezető beosztásban dolgozók 
és a szakm ailag elismert munkavállalók között jóval m a
gasabb az elégedettek aránya.

A 14. táblázatból leolvasható, hogy a végzettek jelentős

Az 5. ábra -  m ely a pályakezdő vegyészm érnököket al
kalmazó vállalatok méret szerinti m egoszlását m utatja -  
alapján egyértelm űen kijelenthetjük, hogy a végzősök el
sősorban a nagyvállalatoknál helyezkednek el. Ez a vegy
ipar sajátosságaival is magyarázható: a m agyar viszonylat
ban nagyvállalatnak számító, 500 főnél több alkalm azottat 
foglalkoztató gyógyszergyárak, a petrolkém iai, műanyag- 
ipari vállalatok adják a vegyipar term elésének túlnyom ó 
részét, így érthető, hogy a szakemberek többségét is ők al
kalmazzák. M egfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban fo
lyam atosan növekedett a 101-nél több főt foglalkoztató 
vállalatoknál elhelyezkedők aránya, elsősorban a kis és kö
zepes cégek rovására.

A vidéki vállalatok által oly sokat kárhoztatott főváros
központúság a Vegyészmérnöki Karon végzettekre m ég in
kább jellem ző, m int a M űegyetem többi karán diplom át 
szerzettekre: míg a BM E átlaga 72%, addig a Vegyészm ér
nöki Karon végzettek 74% -a lesz budapesti vállalat alkal-

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 461



nagyváros kisváros

K8 1995 ED 1996 0 1 9 9 7  0 1 9 9 8  0 1 9 9 9  0  2000

6. ábra. A munkaadó telephelye 
(az évszámok a diplomaszerzés időpontját jelentik)

mazottja. Egyetlen évben, 1998-ban volt kisebb a főváros
ban elhelyezkedett vegyészmérnökök átlaga, mint a BME- 
s átlag. Ebben az évben kiemelkedően sokan kerestek és 
találtak munkát a vidéki városokban (mind a kisvárosok
ban, mind a nagyvárosokban elhelyezkedők aránya ki
emelkedően magas a többi évhez viszonyítva, 6. á b ra ).

Összefoglaló értékelés

A Budapesti Műszaki Egyetemen, ill. az egyetem Vegyész
mérnöki Karán végzett hallgatók elhelyezkedésének fel
mérését 1998-ban kezdeményezők azokra a médiumok
ban, felsőoktatási állami és szakmai fórumokon elhangzott 
véleményekre kívántak válaszolni, amelyek szerint a ma
gyar műszaki felsőoktatásban túlképzés van, a létszámok 
csökkentése, a képzés visszafejlesztése indokolt. A felmé
rések készítői abból az alapgondolatból indultak ki, hogy a 
képzés színvonalának, hasznosságának elbírálását a vég
zett hallgatók elhelyezkedési esélyein, véleményén keresz
tül lehet elvégezni.

Az első felmérések elkészítése óta a műszaki értelmi
ség túlképzését megfogalmazó vélemények csökkentek, 
ennek fő oka nyilvánvalóan az 1998 óta tartó gazdasági nö
vekedés, de reméljük, médiákban bemutatott eredménye
ink is hozzájárultak a tévhitek eloszlatásához. A felméré
sek hasznát jól mutatja az is, hogy az egyetem vezetése 
annak évenkénti megismétlését rendelte el, a kapott ered
ményeket pedig a karok és az egyetem az oktatás fejleszté
se, minőségbiztosítása és az új hallgatók megnyerése érde
kében hasznosítja.

A Vegyészmérnöki Karon 1995-97 években végzettek 
körében készített telefonos és az egyetemen 1997-2000 
években végzettek körében készített postai kérdőíves fel
mérések eredményeiből egyaránt kiderült, hogy a végzett 
vegyész- és biológusmérnökök a munkaerőpiacon el tud
tak helyezkedni, munkahelyükkel elégedettek voltak, s 
nagyrészük (>85%) a szakmában, vagy részben a szakmá
ban helyezkedett el, sokan vezető beosztásban. A fiatal ve
gyészmérnökök nagy része szakmáját jól vagy közepesen

mkl

elismertnek tartja, egyetemi tanulmányaikat munkájukhoz 
hasznosnak ítélik meg. Jövedelmi viszonyaik a nemzet- 
gazdasági és ágazati átlagoknál magasabbak, a műszaki 
egyetem végzőseinek átlagánál azonban alacsonyabbak.

Fontos szempont, hogy a kar jelenlegi hallgatóit a fel
mérés eredményei segítik további tanulmányaikban, szak
irány választásuk során és a munkaerőpiacon való elhe
lyezkedésben. A felsőoktatásba belépő fiatalok pedig 
megbizonyosodhatnak arról, hogy kapott ismereteik nem 
„holt tudást” jelentenek, hanem végzettségükkel jó állást 
vállalhatnak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Hajdú Csongor -  Molnár Szabolcs -  Wintermantel Zsolt: Felmé
rés pályakezdő' okleveles vegyész- és biológusmérnökök mun
kába állásáról. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen végzett vegyész- és biológusmérnökök elhelyezkedési 
esélyei és véleményük egyetemi tanulmányaikról 
A szerzők által készített felmérések az 1995-2000. között a Bu
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tago
zaton diplomát kapott (pályakezdő) mérnökök családi hátterére, 
egyetemi tanulmányaikról, szakmájukról alkotott véleményére, 
valamint a munkaviszonyban foglalkoztatottak elhelyezkedésé
nek, munkahelyének vizsgálatára terjedtek ki. A jelen közle
ményben az utóbbi két kérdéskörben a Vegyészmérnöki Karon 
végzettekről kapott eredményeiket ismertetik, összehasonlítva az 
egyetem többi karán kapott eredményekkel. A közlemény tartal
mazza a pályakezdő mérnökök képzésének erősségeit, hiányos
ságait, taglalja továbbképzési igényeiket. Vizsgálja jövedelmi 
helyzetük alakulását, előrelépési lehetőségeiket, a jellemző mun
kaköröket, valamint az őket foglalkoztató vállalatok telephelyét, 
méretét, s rámutat az ezek közötti kapcsolatokra. A szerzők meg
állapították, hogy a vegyész- és biológusmérnököknek ma a mun
kaerőpiacon van jövőjük.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 456 (2002)] 

SUMMARY

Cs. Hajdú -  Sz. Molnár -  Zs. Wintermantel: Survey on Newly 
Graduated Chemical and Biological Engineers’ Employment.
Employment Chances of Chemical and Biological Engineers 
Graduated on the Budapest University of Technology and 
Economics
The surveys of the authors on engineers graduated on a regular 
course of the Budapest University of Technology and Economics 
between 1995-2000 cover the examination of the family back
ground, attitudes to the university studies and profession, and in 
case of employment the workplace and job-finding process as 
well. In this statement they expound the results of the last two 
fields on the Faculty of Chemistry, in comparison to the results of 
the other Faculties of the University. The statement contains the 
strengths and deficiencies of the instruction, explicates the needs 
of the just-graduated students for a further education. It examines 
their revenual situation, advancement possibilities, typical jobs, 
place and size of the employer firms, and shows the connection 
between these factors. The authors have established, that chemi
cal and biological engineers have a good outlook on the labour- 
market.

462 2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



Pályaváltás vagy pályamódosítás

NAGY IVÁN*

Az Inform ációs és Tudástársadalom  kialakulásával já r a 
m unkahelyek és az azok betö ltéséhez szükséges tudás 
gyors és állandó változása is. Régebben is volt ilyen je lle
gű változás, de annak üteme és m értéke az em berek élet
ciklusával nagyjából összhangban volt. A XX. században 
em lékezetes volt a m ezőgazdaságban foglalkoztato ttak  
szám ának drasztikus csökkenése, vagy az autom atizálás 
bevezetése és ilyen változás indult el az inform atika általá
nos elterjedésével is, de ez utóbbinak a m értéke és sebes
sége lényegesen nagyobb a régebbieknél, és új problém á
kat vet fel. Ilyen a pályaváltás és pályam ódosítás kérdése 
is. A hagyom ányos pályaelhagyás kifejezést nem  szívesen 
használom , mert annak nálunk pejoratív je llege van, és a 
kisiklásra emlékeztet.

A  globalizáció gazdasági hatásai között az iparágak át
telepítése országok, régiók között, a nagyvállalatok össze
olvadása, megszűnésük gyakorisága kikerülhetetlenné te
szi a m unkahelyek gyors m egváltozását és ezzel a m unka
erővel szemben támasztott igények gyors és a műszaki fe
jődés ütem e miatt állandó változását. A  pályamódosítás 
tehát term észetessé vált, különösen akkor, ha a m unka
hely-változtatás (vagy m unkáltatóváltozás) kényszerűsé
gét is tekintetbe vesszük. Vizsgáljuk m eg az eddig vázol
tak néhány fejleményét.

Az Információs Társadalom (IS: Inform ation Society) 
fejlesztésére az EU kutatás-fejlesztési terveiben jelentős 
tám ogatást irányzott elő. A  keretprogram on belül külön 
IST program  van, és ennek m egalapozására az ISForum bi
zottságai több ajánlást és deklarációt készítettek, amelyek 
közül érdemes a Newark Declaration néhány részletét is
mertetni.

„ ...A z  alkalm azottak többoldalú képzése m egszokottá 
fog válni, és kivételes lesz a m unkában töltött élethosszig 
tartó azonos állás. A munka, a tanulás, továbbképzés és a 
szabadidő eltöltése közötti határok elhalványulnak. Az In
form ációs Társadalom  m unkahelyterem tésénél kulcskér
dés lesz az élethosszig tartó tanulás és a munkaszervezés 
összekapcsolása. Az oktatásban is stratégiaváltásra lesz 
szükség.

Az iparban bekövetkező változásokat csak fő irányai
ban lehet megjósolni, az egyes vállalatok számára fontos 
részleteket, am elyek a kellő időben m eghozandó döntések
hez szükségesek, lehetetlen előrelátni. E m iatt a bizonyta
lanság m iatt a vállalatoknak rugalm as szervezeteket kell 
kialakítaniuk, am elyek a környezet változásaihoz gyorsan 
illeszthetők. Ez a versenyképesség előfeltétele. A  hatósá
gok hassanak oda, hogy a bérezés alapjánál a feladatok tel
jesítése és ne a heti ledolgozott óraszám  legyen mérvadó.

Az ipar a globalizáció és a m űszaki fejlődés m iatt arra

* 1113 Budapest, Vincellér u. 26/b

kényszerül, hogy gyorsan és állandó je lleggel változtassa a 
term elés szerkezetét, am i egyúttal az a lkalm azottak tó l 
m egkívánt tudást is megváltoztatja.

Régebben a term észetes fogyás, cserélődés 2-3%  volt, 
ez m ár túl kevésnek bizonyult és ma (1988) 10% évente és 
egyre növekszik. A tudásciklus rövidebb, m int a m unká
ban töltött életszakasz. Becslések szerint a 10 év m úlva lét
rejövő m unkahelyek feléről ma nem  tudjuk, hogy milyen 
képzettséget fognak igényelni. A z oktatási intézm ények 
felelőssége a diákoknak olyan alap- és általános tudást ad
ni, am ely képessé teszi őket arra, hogy szakm ai tevékeny
ségük alatt képesek legyenek a m egújulásra, és erre őket 
m entálisan és kulturálisan felkészítse. Az iskolák és egye
tem ek végzett diákjai önbizalom mal lépjenek ki az oktatá
si intézm ény kapuján, tudva, hogy képesek lesznek alkal
m azkodni szakm ai életük követelm ényeihez. A z oktatást, 
képzést át kell szervezni az élethosszig tartó tanulásra, és 
m eg kell adni az ehhez szükséges inform atikai tudást. . . . ”

A fentiekben m egfogalm azott k ívánalm akat újabban 
„soft skill”-nek vagy alkalm azhatóságnak (employability, 
Bescháftigungsfáhigkeit) is nevezik.

A z egyetem ek már készülnek új feladatuk ellátására, 
m elynek egyik alapja a Bologna Declaration, am elyről re
m élhetőleg az M KL is be fog számolni.

A képzési irányok, tartalm ak és létszám ok becslésére 
m inden országban készülnek tanulm ányok. A  tervgazda
ságok idejében ezeket aránylag egyszerűen el lehetett ké
szíteni, de m a ez nem ilyen egyszerű és elm életileg is bi
zonytalan az eredmény, de m égis érdekes néhány adatot 
megnézni. A ném et Prognos Intézet néhány adatát mutatja 
az 1. táblázat.

M ás becslések szélesebb határokkal m egadva, néhány 
százalékkal nagyobb részesedést jó so lnak  a term eléssel 
foglalkozóknak.

Egy ném et folyóirat több interjút közöl olyan sikeres

l. táblázat
A foglalkoztatottak százalékos arányai 

Németországban

1995 2010

Mezőgazdaság, erdőgazd. 2,9 1,8
Termelésorientált 30,7 24,0
Elsődleges szolgáltatás 43,0 44,4

Ebből kereskedelem 11,4 13,5
iroda 17,4 17,7
általános szolgáltatás 14,2 13,2

Másodlagos szolgáltatás 26,3 31,6
Ebből kutatás, fejlesztés 5,0 5,5

szervezés, menedzsment 6,7 8,4
tanácsadás, oktatás, kiadás 14,5 17,7
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személyekkel, akik pályam ódosítással, pályaváltással ér
ték el sikereiket. Az egyik 33 éves alany iszlamisztikából 
doktorált és most beruházási tanácsadó menedzser. A töb
biek nem ennyire más területek között váltottak, de mind 
jelentős m ódosítással ért el sikert.

A  munkaügyi kérdésekhez nem értve azokra nem térek 
ki, de megemlítem, hogy Ném etországban a részmunka- 
időben foglalkoztatottak szám a az összes keresők 14%-ról 
tíz év (1991-2000 ) alatt 20% -ra em elkedett és a cél 10 év 
m úlva 30% elérése.

Befejezésül azt em lítem  meg, hogy a globalizálódás, az 
inform ációrobbanás jó  és rossz hatásait fel kell ism emi, fel 
kell mérni és a m egfelelő cselekvésekre kell felkészülni, 
hogy a rossz hatásokat lehetőségeink szerint kivédjük, a jó 
kat kihasználjuk. N em  vagyunk teljesen védtelenek és az 
összefogással, az okos és erkölcsös tájékoztatással sok 
m inden elérhető. Ne tévesszük szem elől az EU-szerveze- 
tekben nem régóta egyre erőteljesebben megfogalmazódó 
célokat és elvárásokat, am elyek a fenntartható információs 
társadalom  fejlesztését szorgalmazzák. Néhány m ondat a 
Challanges 2025 tanulm ányból:

„...M indenekfölött azt kell észben tartani, hogy a világ 
szociális és ökológiai problém ái mindnyájunkat érintik és 
azok megoldására m indnyájunknak együtt kell működni.

Az Egyesült Európa felé vezető úton ebben a szemlélet
ben kell erősen bíznunk -  erkölcsi és altruista, emberbará
ti szem pontból, egyúttal saját jó l felfogott érdekünkben -  
európai kulturális hátterünkre és történelm i tapasztalata
inkra tám aszkodva.”

IRODALOM

[1] Boldebuck C. -  D. Schneyink: Die aufregende Jobwclt won Morgen, 
Deutchland D2 02/03 2001. nr. 1. p. 56

[2] Information Society Forum Newark Declaration, www.isno.cec.be 
/policv/isf/wellcome.html

ÖSSZEFOGLALÁS

Nagy Iván: Pályaváltás vagy pályamódosítás
A globalizáció és a műszaki fejlődés miatt a pályaváltás termé
szetessé válik, amire a tudásalapú társadalomban az alkalmazot
taknak élethosszig tartó tanulással kell felkészülniük.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 463 (2002)]

SUMM ARY

/. Nagy: Profession Leaving, Profession Changing
Due to the globalization and technical progress carrier modifying 
becomes a natural behavior of employees who have to be pre
pared to this challenge in the knowledge-based society through 
lifetime learning.

K om m entár és elem zés nélkü l a m ellékelt táb lázatban X IV /8. szám ú Inform ációszolgálat cím ű kiadványából
közöljük  a M agyar V egyipari, Energiaipari és R okon átvett adatokat.
Szakm ákban D olgozók  Szakszervezeti Szövetségének

Keresetek a vegyiparban (Ft/hó/fő)

Ágazat
2001. II. negyedév 2002. II. negyedév

fizikai szellemi összesen fizikai szellemi összesen

Alumíniumipar Ft 87 299 178 360 108 068 99 393 205 696 125 490
a) 120,7 118,9 122,2 113,9 115,3 116,1
c) 122,1 118,04 122,66 121,15 125,68 124,48

Gázipar Ft 75 666 116495 98 724 85 010 132 758 113 385
a) 110,4 109,5 111,5 112,3 114 114,9
c) 117,28 1-16,51 118,37 120,58 124,56 124,5

Gumiipar Ft 71 670 153 924 90 289 83 514 173 831 103 571
a) 114,5 117,8 112,2 116,1 115,1 116,6
c) 105,54 114,06 107,8 112,45 113,41 113,33

Gyógyszeripar Ft 81 647 132 155 104413 92 034 143 082 115 663
a) 115,8 111,7 113,7 112,9 108,5 110,9
c) 110,65 107,2 108,65 109,07 104,53 106,92

Szakágazaton kívüli Ft 56 041 124 591 84 756 62 627 140 797 94 407
a) 112 109,7 110,6 111,8 113 111,4
c) 103,71 101,14 107,65 100,16 97,37 98,22

Vegyipar Ft 66 787 125 662 85 795 74 984 146 059 97 996
a) 113,6 114,5 114,4 113,1 112,9 113,8
c) 113,55 113,47 113,9 113,22 114,57 114,57

a) az előző év azonos időszakának százaléka 
c) az előző év átlagához viszonyítva százalékban
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Pályaelhagyó vegyészek а XVIII—XIX. században

MÓRA LÁSZLÓ*

A múlt nagy vegyészei között számos kiválóságot találunk, 
akik bár figyelemreméltó eredményeket értek el, kémiai 
munkásságukat -  önként vagy kényszerítő körülmények 
hatására -  abbahagyták, és életük további részében egyéb 
foglalkozásokat választottak. Az alábbiakban négy ilyen 
neves személyiség életútjára emlékezünk és vázoljuk ered
ményeiket, amelyekkel beírták nevüket a magyar kémiatu
domány történetébe.

Martinovics Ignác (1755-1795)

A hazai természettudományok érdekes kísérletezőjének te
kinti a szakirodalom Martinovics Ignácot, akit a köztudat, 
mint összeesküvés miatt, a Vérmezőn kivégzett mártírt tart 
számon. Ugyanakkor a tudományokban, ezen belül a kémiá
ban végzett tevékenységéről keveset tudunk, pedig a korán 
elhunyt kiváló kémiatörténész, Szőkefalvi-Nagy Zoltán 
szerint Martinovics a kémiában úttörő, kezdeményező, té
vedéseiben is elismerésre méltó alkotó hazánkfia volt. 
Martinovics Ignác pesti szerb kispolgári családban 1755. 
július 20-án született. Fiatalon a ferences rend tagja lett, 
akit a rend a matematika iránti érdeklődése miatt bölcsé
szeti és teológiai tanulmányokra küldött a pesti egyetemre. 
Az egyetem elvégzése után a rend kötöttségeitől úgy sza
badult meg, hogy tábori papi beosztást vállalt, majd egy 
lengyel arisztokrata titkára lett és vele végigutazta az euró
pai országokat. Az ifjabb Van Swieten, Gottfired segítségé
vel azután 1783-ban a lembergi egyetem fizikai katedrájá
ra került, ahol egyetemi tanárként nyolc éven át működött. 
Egyetemi előadásait javarészt ismerjük, mert mintegy két
harmadát tankönyv formájában megjelentette. A „Prae- 
lectionesphysicaeexperimentális” (Tóm l.Leopoli, 1787) 
c. tankönyve -  a háromkötetes mű első része -  szinte teljes 
egészében kémia (kb. 300 oldalon), és felölelte az általá
nos kémia mellett a részletes kémiát is. Martinovics a ké
mia nagy átalakulásának idején oktatott. A korszak flo- 
gisztonelmélete ekkor ütközött a modem kémia alapelveit 
képező Lavoisier-féle nézetekkel. Martinovics tankönyvé
ben még a flogiszton klasszikus meghatározását adja.

Martinovics a fizika professzoraként azért vette előadá
saiban először a kémiát, mert felfogása szerint „ez tanítja a 
testek belső szerkezetét, amitől függ a testek legtöbb olyan 
tulajdonsága, amelyek a természet tanulmányozásához tar
toznak, továbbá azért, mert a fizikában a legtöbb kísérletet 
nem ismerhetjük meg, hacsak a fizikai kémia fogalmaival 
nem vagyunk tisztában”. Kiemelendő, hogy tankönyvében 
nagy súlyt fektet a szerves kémiára, melyet több mint száz 
oldalon tárgyal, és ismerteti az állat- és növényvilág kérni-
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ai alkotórészeit. Egyéb kémiai vizsgálataiban (Salétrom
szerű borostyánkő, 1789) a borostyánkő száraz desztillálá- 
sának eljárását kiegészítette azzal, hogy a termékhez vá
lasztóvizet adott. Egy másik közleményében beszámol az
1791-ben galíciai kőolajjal végzett kísérleteiről. Érdekesek 
azok a vizsgálatai is, melyekben a durranóarany robbaná
sánál az égés és robbanás okára keresett magyarázatot 
(1789-90). Ezzel kapcsolatos leírásai arról tanúskodnak, 
hogy jó megfigyelő volt.

Vizsgálatainak színvonalát bizonyítja, hogy közlemé
nyeit Crell, Lorenz (1744—1816) a szerkesztésében megje
lent híres időszaki kiadványaiban (Chemische Annáién, 
Beytrage zűr Erweiterung dér Chemie), továbbá Göttling 
(Taschen-Buch für Scheidekünstler und Apotheker) adták 
közre 1790-91-ben. Kísérleteit feltehetően jól felszerelt 
kémiai laboratóriumában végezte. Ennek berendezését és 
eszközeinek rajzát tankönyvében megörökítette, amivel 
tudománytörténeti szempontból értékes dokumentumot 
hagyott az utókorra.

A lembergi katedráról 1791-ben leköszönt, majd miu
tán a bécsi és a pesti egyetem fizikai tanszékét sikertelenül 
megpályázta Lipót császár udvari vegyésze („chemicus 
aulicus”) lett. Ez időben állítólag rendőrügynöki munkát is 
vállalt. Lipót halála után már kémiával nem foglalkozott, 
teljes energiáját radikális, titkos szervezkedés szolgálatába 
állította. Mint a tragikus végű összeesküvés vezetőjét, 
1795. május 20-án négy társával, Hajnóczy Józseffel, 
Laczkovics Jánossal, Szentmarjay Ferenccel és g ró f  
Sigray Jakabbal a budai Vérmezőn kivégezték [1].

Irinyi János (1817-1895)

Az Irinyi testvérpár, János és József nevével a magyar tör
ténelemben az 1848-as márciusi ifjak között találkozunk. 
A hagyomány szerint ők fogalmazták a nemzet 12 pontos 
követelését. Az idősebb fiú, Irinyi János pedig a termé
szettudományok kedvelőinek körében, mint a gyufa felta
lálója él. Ez tévedés, mert a tűzgyújtó szerszámok kifej
lesztésében számosán közreműködtek. A mártógyufa 
kitalálója Chancel (1805) volt, a dörzsgyufáé Tillmetz 
(1815), majd J. Walker (1827) stb. Ezek a gyufák mind 
robbanva gyúltak, gyakran tüzet és égési sebeket okozva. 
Irinyi János érdeme, hogy a gyúlás biztonságosan, simáb
ban és főként zajtalanul történt. Ezt az ún. biztonsági gyu
fát évtizedek múlva kiszorította a svéd gyufa, amely már 
nem tűzveszélyes fehér foszfort, hanem viszonylag ártal
matlan vörös foszfort tartalmaz.

Mindamellett minden egyes gyufaszál fellobbanása 
mai napig is emlékeztet Irinyire, aki kifejlődéséhez jelen
tős mértékben hozzájárult. Irinyi János Nagyiétán (Bihar 
megye) 1817. május 17-én született. Középiskoláit Nagy

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 465



váradon és Debrecenben végezte. U tána a „kém iához való 
szenvedélyére” hallgatva a bécsi Polytechnikum  tanulója 
lett. Az intézet erdélyi származású kém iatanárának, Meiss
ner Pálnak egyik tanórájához fűződik Irinyi felfedezése. 
M int Irinyi egyik későbbi visszaem lékezésében (Vasárna
pi Ú jság, 1863) írta, Meissner sikertelenül dörzsölgette a 
ként ólom -dioxiddal „ígérvén figyelmes hallgatóságának, 
hogy a kén meg fog gyulladni, de ez nem  történt; nekem 
ham ar az ju to tt eszembe, hogyha kén helyett foszfort vett 
volna, az m ár régen égne.” M ásnap kipróbálta és rájött, 
hogy m egalkotta a régóta keresett „zajongás nélküli” gyu
fát (1836).

Ö tletét a m agyar szárm azású Rómer István bécsi gyáros 
megvette, és a kapott pénzből Irinyi három  évig külföldre 
m ent tanulm ányútra. Főleg Berlinben élt, ahol egyetemi 
hallgatóként m egism erkedett például Klaprothtal, de ta
nult a híres ném et hohenheimi m ezőgazdasági főiskolán is. 
Berlinben 1838-ban saját költségén kiadta az „ Lieber die 
Theorie der Chemie im allgemeinen und der Schwefel
säure insbesondere ” című könyvét, m elyben elsősorban a 
savelm élettel foglalkozott. B írálta az akkoriban egyértel
m űen elfogadott Berzelius-féle dualisztikus kém iai rend
szert, de kritikával illette Lavoisier savelm életét is. Rám u
tato tt, hogy vannak savak, m elyekben nincs oxigén, 
ugyanakkor a lúgokban is van oxigén, tehát az oxigén nem 
tartható tovább „savprincipium nak” . Ezekben az években 
a különböző hazai folyóiratokban is számos cikke jelent 
meg; a vegytani rokonságról, a vegyrendszerről (Tudo
mánytár, 1839-1840), a vegyelem ek m agyar neveiről (Or
vosi Tár, 1842), a vegytan, m int vezércsillag a m agyar tör
ténelem ben (A thenaeum , 1842) stb. ,yí konyári tó” 
cikkében a szikes talajok jav ítására gipsz alkalm azását 
ajánlja (Athenaeum , 1839). Jellemző, hogy közel száz év 
telt el, m íg a világon a gipszezés elterjedt az am erikai Wil- 
gard  nyom án, aki Kaliforniában jö tt rá a gipszezés talajja
vító hatására, m elyet Irinyi már több évtizeddel előtte ki
fejtett.

1839-ben hazajött és Pesten előbb a terézvárosi Nyár 
utcában, m ajd a józsefvárosi Ősz utcában (a mai M ikszáth 
K álm án téren), végül 1841-ben a belvárosi V árosház utcá
ban (a m ai M árcius 15. téren) üzem eltette gyufagyárát. 
A  konkurencia nyom ására a hatóságok tűzveszélyesnek 
ítélték, és ezért Irinyi eladta gyárát. A  kapott összegből is
m ét külföldre utazott. Innen is küldött cikkeket; például a 
lőgyapot felfedezéséről (Hetilap, 1846). M egjelent a há
rom  részre tervezett tankönyvének első kötete is „4 vegy
tan elemei ” (Nagyvárad, 1846) címen. Könyvében a vegy
tani m űnyelv reform álásának szellemében, mai szemmel 
nézve m ár m osolyogtató nevezéktant használt.

M int vegyészt a szabadságharc alatt a nagyváradi lő
porgyár igazgatójának nevezték ki. E ténykedéséért bör
tönbe zárták, és csak 1850-ben Haynau kegyelm i rendele
tével szabadult. U tána m ár kém iával többet nem  
foglalkozott, a B ihar megyei Vértes községben családi b ir
tokán gazdálkodott, azonban eladósodott, így m inden ingó 
és ingatlan vagyonát el kellett adnia. Debrecenben vállalt 
állást az István-gőzmalom nál (1863). Pár év m úlva megyei 
szolgabíróként az árvák ügyeit intézte, m ajd ismét az 1st-
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ván-m alom nál dolgozott, továbbá a debreceni Tisza bizto
sító társaságnál revizorként működött. 65 évesen nyugdíj
ba m ent és elvonultan élt Vértesen, 1895. decem ber 17-én 
bekövetkezett haláláig. A reform kor tehetséges vegyészé
nek élete így elfecsérelődött [2].

Görgey Artúr (1818-1916)

A szabadságharc nagy tábornokának, Görgey Artúrnak ka
tonai és politikai szereplésével könyvtárnyi irodalom fog
lalkozik. U gyanakkor vegyészi munkásságáról Than Ká
roly nak 1893-ban m egjelent „Egy m agyar hadvezér m int 
chem ikus” cím ű elem ző tanulmánya óta, újat nem  igen ír
tak, csupán Than m egállapításait idézgetik. Életrajzából 
tudjuk, hogy Görgey Artúr, aki Toporcon 1818. január 
18-án született, diákkorában a reáltudom ányokhoz vonzó
dott. Erről a késm árki evangélikus líceum ban tanuló 14 
éves diák, egyik levelében így vallott: „ .. .a filozófiát aka
rom végezni és azután egyik vagy másik tudós szakmára 
határozni m agam at.” Édesapja elszegényedett szepességi 
köznemes, a megyei adóhivatalnoki fizetéséből nem  tudta 
négy árván m aradt fiát eltartani. Ezért a két középső fiút, 
Ármint és Artúrt az ingyen felnevelő és biztos m egélhetést 
nyújtó  katonaiskolába adta. így  Artúr a Bécs környéki 
Tullnban az utász hadapródiskolát végezte (1836), majd öt 
évet hadnagyként a bécsi magyar testőrgárdában szolgált. 
U tána a N ádor-huszárezredhez került, m int főhadnagy. 
Apja halála után 1845-ben leköszönt rangjáról és kilépett a 
katonaságtól. Egy év m úlva pedig Európa egyik legrégibb 
egyetem ének, a prágai Károly-egyetem nek kém ia szakos 
hallgató ja (1846). A z első tanévben m ind a kvalitatív, 
m ind a kvantitatív kurzust kiváló eredm énnyel végezte. 
Ezért m ásodik évben ösztöndíjban részesült, és az egyete
men lakószobát kapott professzora laboratórium a mellett. 
1847 nyarán m eghívták a lembergi egyetemre asszisztens
nek, am it köszönettel elutasitott. Ekkor m ár Redtenbacher 
József professzorától kapott kutatómunkáján dolgozik, ta
nára reá bízta a kókuszdióolaj vegybontó vizsgálatát.

K utatásának célja az volt, hogy m egállapítsa, vajon a 
kókuszdióolajban a kapron- és kaprilsav  m elle tt van-e 
kaprinsav? A z első két összetevőt Fehling, Hermann 
(1812-1885) m ár meghatározta, az utóbbit nem  bizonyí
totta. „V izsgálataim nak első célja az volt, hogy erre a 
kérdésre feleljek m eg -  írta Görgey tanulm ánya bevezeté
sében, és így folytatta -  de munka közben olyan tapaszta
latokat szereztem , am elyek legalábbis olyan fontosnak bi
zonyultak, m int az, hogy a kókuszdióolajban csakugyan 
van kaprinsav.” Először a zsírállom ányú nyers kókuszdió
olajat kálilúggal elszappanosította, m ajd a zsírsavakat kén
savval szabaddá téve v ízgőz-desztillációval nagyjából 
szétválasztotta. Az így nyert terméket ism ét elszappanosí
totta, és csak újabb elbontás után választotta le azok bári
um sóit, m elyeket sikerült frakcionált kristá lyosítással 
elkülönítenie, m ajd belőlük az egyes zsírsavakat felszaba
dítania s igy képleteiket m egállapíthatta. M ódszerének 
újdonsága abban volt, hogy nem a szokásos szakaszos le
párlással vagy kifagyasztással választotta el a zsírsavho
mológokat, hanem  bárium sóik eltérő oldékonysága alap-
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ján. Ily módon megállapította, hogy a kókuszdióolajban -  
a von  L ie b ig  által felfedezett -  kapron- és kaprilsavon kí
vül k a p r in sa v  C10H20O2 és la u r in sa v  C 12H240 2 is van [3].

Eredményeit R e d te n b a c h e r  professzor előadta a bécsi 
tudományos akadémián, amely G ö rg e y  d o lg o z a tá t „Über 
die festen, flüchtigen, fetten Säuren des Cocusnussöles” 
cimen akadémiai kiadványában (Sitzungsberichte der 
Math.-naturwissenschaft. Classe der k. Akademie der Wis- 
sensch. in Wien. 1848. 3. H. 208-227. p.) közreadta. Ezen
kívül J u stu s  von  L ie b ig  is megjelentette folyóiratában, az 
„Annalen der Chemie und Pharmazie” (1848. 66. Bd. 
290-314) hasábjain. G ö rg e y  tanulmánya magyar -  I lo sv a y  
L a jo s , továbbá S ző k e fa lv i-N a g y  Z o ltá n  fordításában -  is 
megjelent a Magyar Chemiai Folyóirat 1907. évi, illetve a 
Magyar Kémikusok Lapja 1974. évfolyamában.

A munka a szakemberek körében kedvező benyomást 
keltett. A kémikus G ö rg e y rő l Than K á ro ly n a k  az volt a vé
leménye: „Nem lehet azon kételkedni, ha személyes sze
rencséjére a tudományos pályán maradhat, később, mint 
búvár és egyetemi tanár egyikévé lett volna a legkiválóbb 
szaktudósoknak.”

Az egyetemi tanárság G ö rg e y n e k  nem titkolt szíve vá
gya volt. Tudjuk, hogy 1848 tavaszán felkereste E ö tv ö s  J ó 
z s e f  közoktatási minisztert a pesti egyetemen megüresedő 
kémiatanári állás ügyében. K o ssu th  is tudott G ö rg e y  e vá
gyáról, ezért írta neki 1848. december 2-án támadást sür
gető levelében: „Mi ketten megmentjük hazánk szent 
ügyét és kikérjük jutalmul, hogy a megmentett hazában én 
paraszt, Ön vegytan professzor lehessen... Azért tegye 
meg nekem azt a grátiát kedves Professzor Úr... és veijen 
jól valamelyik körmére az ellenségnek.” A sors azonban 
nem a katedrát rendelte számára, a kémikusból híres tábor
nok lett. A hadvezérnek nagy segítségére volt kémikusi 
volta. Mint ezt G ö rg ey  az őt meglátogató Than K á ro lyn a k  
Visegrádon kijelentette: „Én katonai sikereimnek legna
gyobb részét kémiai tanulmányaimnak, a búvárkodás ré
vén szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm.”

A professzorságból semmi sem lett, pedig ha nem siet 
haza a szabadság védelmére, hanem külföldön marad, ve
gyészként jól jövedelmező állást, egyetemi tanárságot is 
szerezhetett volna. Érvényben volt lembergi meghívása, és 
Prágában is megüresedett az egyetem kémia katedrája, mi
után R e d te n b a c h e r  tanárt 1849-ben áthelyezték Bécsbe. 
Ehelyett a szabadságharc bukása után Klagenfurtba szám
űzték, ahol rendőri felügyelet alatt állván, hiába próbálko
zott vegyészként elhelyezkedni. R e d te n b a c h e r  professzor 
sem tudta bejuttatni a városi technikum vagy reáliskola ké
miatanári állásába. Ipari üzemet tervezett a karinthiai sár
ga-ólom ásványból molibdén előállítására, de tőke hiányá
ban terve meghiúsult. Kénytelen 1854-től a Bécstől 
felajánlott kegydíjat elfogadni, hogy családját (még Prágá
ban megnősült és Klagenfurtban egy leánya és egy fia szü
letett) eltartsa. Az 1867-es kiegyezéskor boldogan haza
tért, hogy a külföldön szerzett tapasztalatait hazája javára 
hasznosítsa. Sajnos csalódnia kellett, a személye elleni tá
madások nem tették lehetővé, hogy itthon vegyész-tanári 
állást kapjon vagy kémikusi képzettségének megfelelően 
elhelyezkedjék. Ezért testvére visegrádi házába vonulva

nyugdíjából élt és kertészkedéssel, gazdálkodással töltötte 
napjait. Magányába őt felkereső barátok és tisztelők sorai
ban találjuk a kémikusokat is, így például 90. születésnap
ján L e n g y e l B é la  vezetésével népes vegyészcsoport tolmá
csolta a magyar kémikusok jókívánságait. G ö rg e y  98 éves 
korában 1916. május 21-én- Buda visszafoglalásának em
léknapján -  hunyt el. Nem rajta múlott, hogy mint jól kép
zett vegyész, szellemi és testi képességeinek birtokában 
élete nagyobb részét tétlenségben töltötte, így a nagy mun
kabírásújó képességű G ö rg ey  b en  a nemzet egyik nagy te
hetségét vesztette el [4].

Szily Pál (1878-1945)

Magyarországon az oldatok vizsgálatával a XX. század 
elején leginkább az orvosok és fiziológusok foglalkoztak. 
Hiszen a vérben vagy az enzimek működésénél az oldatok
ban a hidrogénion-koncentráció finom változásának igen 
nagy befolyása van. Az oldatok gyakorlati vizsgálatának 
területén az úttörő, első lépéseket megtevő vegyészek kö
zé tartozik S z i ly  P á l, akinek a nevéhez fűződik a kolori- 
metriás pH-mérés, és ehhez kapcsolódóan a mesterséges 
pufferoldatok feltalálása. Ennek ellenére rendhagyó orvos- 
vegyészi pályafutását nem kísérte szerencse és siker, ha
nem felejtés lett az osztályrésze.

S z i ly  P á l  1878. május 16-án született Budapesten. 
A pesti Tudományegyetem orvosi karának elvégzése után 
az egyetem élettani intézetében lett tanársegéd. Élénk ér
deklődést mutatott a kutatómunka iránt, erről tanúskodnak 
az orvosi folyóiratokban közölt cikkei. Közülük legfonto
sabb az „ I n d ic a to r o k  a lk a lm a z á s á r ó l  á l l a t i  f o ly a d é k o k  
v e g y h a tá sá n a k  m e g h a tá ro zá sá ra  " címmel jelent meg (Or
vosi Hetilap, 45 , 509 (1903). A benne közölt vizsgálatairól 
1903. március 20-án a berlini élettani társaságban, 1903. 
április 21-én pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
egyik bizottságának is előadásokat tartott. Előadásait a 
Physiologische Verhandlungen (549, 1903) és a Math.— 
naturwissenschaft, Berichte aud Ungarn (2 1 , 262 1903) 
németül is közreadta.

E munkájában különböző indikátorok színét vizsgálta 
különböző oldatokban (sav, lúg, szóda stb.), továbbá szén
savval telített és tiszta vízben. Az egyenként mutatott szí
nekről megállapította az indikátor színváltozását okozó 
legkisebb OH-koncentrációt. Azt is észlelte, hogy az indi
kátorok a színváltozást a titrált bázis anyagi minőségétől 
függetlenül, csakis az OH-ionok koncentrációjának meg
felelően mutatják. Megállapításait számításokkal is igazol
ta, kiszámítván a tényleges OH-ion koncentrációt. Dolgo
zatában a vérsavóval foglalkozva a lúgos vegyhatást, 
vagyis az OH-ionok mennyiségét meghatározó módszert 
dolgozott ki.

S z ily  ezután Berlinbe ment, ahol F ried en th a l, a berlini 
egyetem élettani intézetének docense mellett egy évig dol
gozott. Itt primer és szekunder foszfátok megfelelő arányú 
keverékének elegyítésével állított elő stabilis hidrogénion- 
koncentrációjú oldatokat, amivel feltalálta a mesterséges 
pufferoldatokat [3].

A mesterséges pufferoldatok felfedezője tehát vitatha

mkl2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 467



tatlanul S zily  P á l  -  állapítja meg a magyarországi kémia 
történetéről írott könyvében S za b a d v á ry  F eren c  és hozzá
teszi „napjainkban is ezeket a pufferoldatokat Sörensen- 
pufferként (1909) emlegetik, noha legalábbis S z i ly - 
Sörensen  elnevezés lenne méltányos.” [3].

Berlinből hazatérve S z ily  a budapesti sebészeti klini
kán, majd 1905-ben a Szent Rókus Kórház sebészeti osz
tályán dolgozott. Utána egy tüdőbeteg-gondozó intézet
ben, és 1909-től a Zsidó Kórház szerológiai osztályának 
vezetője lett. Az első világháború alatt a kassai katonai 
bakteriológiai és járványügyi kísérleti állomást vezette. 
A háború után magánorvosként, 1928-tól pedig az OTI 
(Országos Társadalombiztosítási Intézet) orvosaként mű
ködött Magyaróváron. Innen hurcolták el a nyilasok 1945 
febmárjában, de a győri gyűjtőtáborból sikerült hazatérnie. 
Legyöngült szervezete nem bírta a gyógyszerhiányt, és sú
lyos cukorbetegségben 1945. augusztus 18-án Magyaróvá
ron meghalt.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy mind a 
négy ismertetett neves egyéniség, bár életük rövid szaka
szában dolgoztak vegyészként, a magyar kémia területén 
munkásságukkal maradandót alkottak.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Móra László: Pályaelhagyó vegyészek a X V I I I - X I X .  század
ban
Sok magyar vegyész, miután a kémiában sikereket aratott -  ön
ként, vagy kényszerítő körülmények miatt -  élete nagyobb részé
ben más területen, egyéb foglalkozást választott. A közlemény
ben négy ilyen pályájukat elhagyó vegyész életútját vázoljuk. 
Martinovics Ignác (1755-1795) a lembergi egyetemen tanította a 
kémiát, előadásai tankönyvében is megjelentek. Számos kísérle

tét külföldi időszaki kiadványok ismertették. Irinyi János 
(1817-1895) a bécsi politechnikum hallgatójaként feltalálta a zaj
talanul gyulladó gyufát. Több kémiai, tárgyú könyve és közlemé
nye jelent meg. A magyar kémiai műnyelv egyik megalkotója, 
Görgey Artúr (1818-1916) hivatásos tiszti rangjáról lemondott és 
utána a prágai egyetemen végezte a kémia szakot. Vizsgadolgo
zatában a kókuszdióolaj vegyelemzését végezte, munkáját a bécsi 
tudományos akadémia periodikumában, továbbá Justus von 
Liebig híres folyóiratában közreadta. Az 1848—49-es magyar for
radalom és szabadságharc kiemelkedő tábornoka volt. Szily Pál 
(1878-1945) orvos-kémikusként a véralvadékot vizsgálva a 
kolometriás pH-mérések és a mesterséges pufferoldatok terén ért 
el nemzetközileg elismert sikereket. Mind a négyen, bár rövid 
ideig dolgoztak a kémia területén, eredményes munkásságukkal 
beírták nevüket a magyar kémia történetébe.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 465 (2002)]

SUMMARY

L. Móra: Profession-changing Hungarian Chemists in the 
XVIII-XIX Century
Many Hungarian chemists, after being successful in chemistry, 
voluntarily or under the pressure of circumstances have changed 
profession for his past lifetime. The author reviews carier of four 
profession-changing chemists. Ignác Martinovics (1755-1795) 
was a lecturer of chemistry in university of Lemberg (today Lviv 
in Ukraine), and his lectures were published in text-book. A num
ber of his chemical experiments were made known in foreign 
periodicals. János Irinyi (1817-1895) as a student of Vienna 
Polytechnikum invented phosphorus matches igniting noiseless
ly. He published several books and articles in chemistry and he is 
well-known also as one of the generators of the Hungarian chem
ical terminology. Artúr Görgey (1818-1916) resigned from his 
military regular officer position, and graduated in chemistry in 
the university of Prague. In his thesis he gave the analysis of 
cocoanut oil, what were published in the periodic of the Vienna 
scientific academie and in the famous journal of Justus von 
Liebig. He has been an outstanding general of the Hungarian rev
olution and war of independence from 1848 to 1849. Pál Szily 
(1878-1945) as a physician-chemist studying blood clot reached 
internationally recognised success in the field of colourometric 
pH-measurements and synthetical puffer-solutions. Although all 
of them worked only limited periods in the field of chemistry, 
their success is registered in the history-book of the Hungarian 
chemistry.

Pályaváltó magyar vegyészek, akik Nyugaton alakították 
a XX. század történelmét

A  s z e r k e s z t ő s é g  i r o d a l m i  i d é z e t g y ű j t e m é n y e

A  fe n t i  c ím e t M a rx  G y ö rg y  m a g ya ru l is  m e g je le n t „A  

m a rs la k ó k  é r k e z é se  "* c ím ű  k itű n ő  k ö n yvén ek  a lc ím é b ő l  

a d a p tá ltu k , a m ié r t a z  ö s s z e s  é rd e k e lt m e g é r tő  e ln é z é sé t  

kérjük. E z  f e j e z i  k i u g ya n is  leg jo b b a n  ta r ta lm i c é lk itű zé 

* Akadémiai Kiadó, Budapest 2000.

se in k e t: e g y ré s z t b e m u ta tn i a zo k n a k  a  sze llem ó riá so k n a k  

a  k ém ia  terü letén  is  v é g z e tt  a lk o tá sa it, ak ik  k éső b b  e lh a g y 
v a  e z t  a  s z a k m a i te r ü le te t ,  tö r té n e lm e t is  b e fo ly á s o ló  
tu d o m á n yo s é s /v a g y  m érn ö k i m u n ká t a lko ttak . M á s ré s z t  

v á la s z t  kerestü n k  a rra  a  kérd ésre , h o g y  a  XX. s zá za d b a n  
p á ly á já t  e lh a g yó  v i lá g r a s z ó ló t a lk o tó  m a g y a r  tu dós k ö zö tt 
m ié r t van o lya n  s o k  e re d e tile g  v e g y é s z  k épesítésű .
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T h om as K u r t m a g y a r  je le n sé g n e k  n e v e z i a z t  a  fo ly a m a 
tot, a m e lyn ek  so rá n  v is zo n y la g  n a g yszá m ú  k iv á ló  m a g y a r  
tu d ó s  e lh a g y v a  h azá já t, kü lfö ldön  (e lső so rb a n  a z  É sza k -  
A m e r ik a i E g y e s ü lt  Á lla m o k b a n ) k e rü lt  a  tu d o m á n y  
e litjéb e , s ő t  n éh á n y  k ö zü lü k  a  tu d o m á n y s z tá r já v á  is  vá lt. 
É rd ek es, h o g y  k ö zü lü k  le g tö b b  v e g y é s z  a la p k é p z e tts é g ű  
v o lt , m é g  p o n to s a b b a n  e ls ő d le g e s e n  v e g y é s z d ip lo m á t  
s z e r z e t t  é s /v a g y  ezen  a  terü leten  k e zd te  m e g  tu d o m á n y o s  
p á ly á já t.  K iseb b , d e  a n n á l é rd ek eseb b  c s o p o r to t  a lk o tta k  
a zo k , a k ik  k ö zü l tö b b e n  nem  k é m ik u sk é n t é r te k  e l  
v ilá g h írn eve t, d e  kém ik u si tén yk ed ésü k  is  s z á m o tte v ő . E z t  
a  m u n k á t s z e r e tn é n k  o lv a s ó in k k a l m e g is m e r te tn i  a  
b e v e ze tő b e n  m á r  e m líte tt iro d a lm i f o r r á s ** a la p já n .

S z.G .

Neumann János
(Budapest, 1903 -  Washington, 1957)

Érettségi után saját vágya és apja kérése között -  tudo
mányos vagy mérnök pálya -  rendhagyó módon döntött: 
tanulmányait párhuzamosan folytatta mindkét vonalon. 
1921 -ben beiratkozott a budapesti tudományegyetem böl
csészkarára. Fő tárgyul a matematikát választotta, mellék
tárgyul a fizikát és a kémiát. 1926-ban matematikai témá
val bölcsészeti doktorátust szerzett. Disszertációját F e jé r  
L ip ó tn á l védte meg. F ejér, H a a r  A lfréd , R ie s z  F r ig y e s , a 
magyar matematikai iskola kiváló tudósainak hatására éle
te végéig hálával emlékezett.

Ugyancsak 1921-től folytatta tanulmányait a berlini 
egyetemen, majd 1924-től a zürichi Eidgenössische Tech
nische Hochschule-n, ahol olyan matematikusokkal került 
kapcsolatba, mint P ó ly a  G y ö rg y  és H e rm a n n  W eyl.
1926-ban vegyészmérnöki diplomát kapott.

A II. világháború idején -  princetoni tevékenysége mel
lett -  számos más természettudóshoz hasonlóan ő is bekap
csolódott a haditechnikai kutatásokba. Rendszeresen járt 
Los Alamosba, ahol részt vett az első atombomba megépíté
sével kapcsolatos titkos programban. Ugyancsak foglalko
zott ballisztikus problémák számítási kérdéseivel. 1955-ben 
az öttagú Atomenergia Bizottság (Atomic Energy Commis
sion) tagjává nevezték ki, amely akkor a legmagasabb szin
tű kormánymegbízatásnak számított egy tudós számára.

Számos tudományos akadémia és társaság választotta 
tagjának, ill. díszdoktorának, kitüntetései között az 
Einstein-érem, a Fermi-díj és a Szabadság-érdemérem -  ez 
utóbbit maga E ise n h o w e r  elnök adta át -  is szerepelt. Tisz
teletbeli tagjává választotta még 1938-ban a magyar Mate
matikai és Fizikai Társulat is. Széles körű alkotótevékeny
ségének rákbetegség vetett véget.

Tudományos pályafutásának kezdetén intenzíven fog
lalkozott a matematika alapjaival (halmazelmélettel és ma
tematikai logikával). Doktori disszertációját a halmazel
mélet axiomatikus felépítéséről írta (Bp., 1926.)

1927-ben D. H ilb e r tte l és L. N o rd h e im m el közösen egy 
tanulmányt publikált a kvantummechanika alapjairól.

** Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Better - MTESZ - OMIKK. Szerkesztette: 
N a g y  F erenc, Budapest, 1997.

N eu m an n  J á n o s  is úgy vélte, hogy a matematika fontos 
szerepet játszhat a fizika általános törvényszerűségeinek 
felismerésében. A kvantummechanika matematikai kérdé
seivel foglalkozó kutatásait 1932-ben monográfiában fog
lalta össze.

Bár N eu m an n  J á n o s  magát többnyire matematikusnak 
nevezte (néha hozzátette: és matematikai fizikus), jelentős 
eredményeket ért el más területeken is (összegyűjtött mű
vei 5., ill. 6. kötetének alcíme: Számítógépek, automatael
mélet és numerikus analízis, ill. Játékelmélet, asztrofizika, 
hidrodinamika és meteorológia). Számos eredménye kife
jezetten interdiszciplináris jellegű, s közgazdasági, bioló
giai, kémiai, ill. műszaki kérdésekhez is kötődik.

Reméljük, kémikusi működését születésének 100. évfor
dulójára tervezett közleményünkben sikerül teljes részletei
ben is megismerni a Magyar Kémikusok Lapja olvasóinak.

{N a g y  D é n e s  -  N a g y  F eren c  szócikke alapján)

Polányi Mihály
(Budapest, 1891 -  Northampton, 1976)

Az egyik legkitűnőbb budapesti értelmiségi családban szü
letett. A nyilvánvalóan tehetséges M ih á ly  az orvosi pályát 
választotta, azonban már végzése előtt T angl F e re n c  pro
fesszor mellett, egyre közelebb sodródott a laboratórium
hoz, kivált a fizikai kémiához. Hamarosan ösztöndíjat ka
pott és Karlsruhéba utazott, ahonnan ugyan visszatért még, 
de az 1918—19-es forradalmak után végleg Németország
ban vállalt állást. Ekkor már fontos műveket jelentetett 
meg a termodinamikai és az adszorpció tárgykörében, 
előbbivel E in ste in  figyelmét is felkeltette.

Kiterjedten foglalkozott röntgendiffrakcióval, új kísér
leti módszert is kidolgozott, holott alapvetően az elmélet ér
dekelte. Rendkívül széles körű, úttörő jellegű kutatásaiba 
beletartozott a szilárdtestfizika is, kivált a kristálynövesz
tés, a kristályok mechanikai tulajdonságai, hibái. Alapvető 
munkásságot fejtett ki a reakciókinetika terén, pl. a bio
molekuláris folyamatok mechanizmusával kapcsolatban. 
Külön is megemlítendő együttműködése W ign er J e n ö v e i  
(akinek ebben az időben doktori témavezetője volt) a kvan
tumelméleti meggondolásokat tartalmazó munkában, az 
asszociációs és disszociációs reakciókra vonatkozóan.

{P a lló  G á b o r  szócikke alapján)

Szilárd Leó
(Budapest, 1898 -  La Jolla, 1964)

A háború alatt tiszti iskolába járt, majd a háború után a 
budapesti műegyetem, később a berlini műegyetem hall
gatója volt. Szerettük volna, ha bebizonyosodik, S z ilá rd  
L eó  vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott a budapesti 
műegyetemen. M ó r a  L á sz ló  tudománytörténész informá
ciói szerint azonban az ellenkezője az igaz: S z ilá rd  L e ó  a 
gépészmérnöki osztály hallgatója volt, majd ennek elha
gyása után Berlinben fizikai tanulmányokat folytatott. M ó 
ra  L á s z ló  S z a b a d v á r y  F eren cn ek , a Technikatörténeti 
Szemlében megjelent közleményére hívta fel a figyelmet 
[Technikatörténeti Szemle, 16, 141 (1986-87)], amely
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egyértelműen igazolja, hogy S z ilá rd  L e ó  gépészmérnök- 
hallgató volt a Budapesti Műegyetemen.

Berlinben 1929-ben írta legérdekesebb tudományos 
dolgozatát. „Entrópiacsökkentés termodinamikai rend
szerben intelligens lény hatására.” Ebben -  korát messze 
megelőzve -  vizsgálta (és lényegében tisztázta) az értelem 
információtermelő szerepének és a hőtan II. főtételének 
összefüggését, amit ma az informatika és az agykutatás ki
indulópontjának tekintenek.

1933-ban költözött Angliába, ahol biológussá készült át
váltani, de ezzel kapcsolatban a radioaktivitás alkalmazási 
lehetőségei is érdekelték. 1934-ben a Royal Societyben 
meghallgatta E rn es t R u th erfo rd  előadását, aki a radioakti
vitással kapcsolatban az atommag hatalmas energiájáról 
beszélt, de egy kérdésre válaszolva hozzátette; aki az atom
energia gyakorlati felhasználásáról beszél, az holdkóros. 
Az előadásról hazafelé tartó S zilá rd  L e ó t irritálta, hogy va
lamit megvalósíthatatlannak mondtak. Az általa is terjesz
tett hagyomány szerint, amikor a Southhampton Lane-en 
ballagva megállította egy piros lámpa, akkor ötlött eszébe a 
neutronok láncreakciója, mint az atomenergia kiszabadítá
sának lehetősége. Szabadalmat jelentett be az atomenergia 
felszabadítására, és nyolcezer fontot kért, hogy végigvizs
gálhassa a periódusos rendszer elemeit: melyiknél követke
zik be egy neutron hatására olyan magreakció, amely két 
neutront termel, így a szaporodó neutronok magreakciók 
lavinaszerű áradatát idézhetik elő.

New Yorkban, a Columbia egyetemen végezte el méré
seit, amelyben a neutronsokszorozást uránhasadásnál bebi
zonyította. (A kísérletet unszolására Chicagóban E n rico  
F erm i, valamint tőlük függetlenül F re d e r ik  J o lio t-C u r ie  
Párizsban is elvégezte, igazolva S z ilá rd  L eó  sejtését.)

Kezdettől fogva hitt a magfizikai láncreakció lehetősé
gében, de politikai érzékével felismerte ennek katonai je
lentőségét is. A levelet -  amit vagy E in ste in  vagy S zilá rd  
németül fogalmazott, és W igner fordított angolra -  E instein  
aláírta és közvetítővel eljuttatta R o o se w e lt elnökhöz. Ennek 
hatására indult meg az atombomba-kutatás (a Manhattan- 
terv). Beime a reaktortervezés F erm i és Szilárd , a kémiai 
problémák Wigner, a matematikai számítások N eum ann  fel
adata lett, sok más amerikai és emigráns tudóssal együtt.

( M arx  G y ö rg y  szócikke alapján)

Wigner Jenő
(Budapest, 1902 -  Princeton, 1995)

A berlini egyetemre azért iratkozott be, hogy édesapja 
kívánsága szerint vegyészmérnök legyen. De a húszas 
években Berlinben bontakozott ki a modem fizika, A lb e r t  
E in ste in , M a x  P lan ck , M a x  von L a u e  óráira és szemináriu
maira járt W igner J e n ő  is, Berlinben P o lá n y i M ih á ly  veze
tésével készítette el doktori értekezését, amely a kvantum
kémia úttörő munkája volt. A legegyszerűbb kémiai 
reakció sikeres leírását adta a modem fizika módszereivel. 
Amikor két hidrogénatom összeütközik, egyetlen moleku
lává tapadnak össze. A molekulának diszkrét energiaszint
jei vannak. Honnan tudhatnák az atomok, hogy épp ilyen 
energiákkal ütközzenek össze: W igner már a kvantumme
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chanika kiépítését, a Heisenberg-féle határozatlansági ösz- 
szefüggés bevezetése előtt fölismerte, hogy a gerjesztett 
molekula energiaszintje nincsen élesen meghatározva, hi
szen rövid idő után más állapotba megy át.

A berlini egyetemi évek után hazajött Újpestre, hogy 
vegyészmérnöki képzettségét apja bőrgyárában hasznosít
sa (1925-1926). Itt is megrendelte az új fizika folyóiratát, 
a Zeitschrift für Physiket. Amikor olvasta benne, hogy. 
H e ise n b e rg  és B orn  megcsinálták a kvantummechanikát, 
nem volt többé maradása: sietett vissza Berlinbe és Göt- 
tingába. Agya kész volt a forradalmian új szemlélet befo
gadására. Úgy hozta a sors (konkrétan P o lá n y i M ih á ly), 
hogy a Vilmos Császár Intézetben egy krisztallográfűshoz 
került, aki azt kérte: derítse ki, miért szeretnek az atomok 
a kristály szimmetriasíkjaiban, szimmetriapontjaiban ülni. 
Innen elindulva értette meg elsőként, hogy a tér-idő szim
metriái centrális szerepet játszanak a kvantummechaniká
ban. A természet törvényeit nem érinti, ha a megfigyelő el
fordul, odébb lép, esetleg egyenletes sebességgel sétálni 
indul, máskor indítja el nulláról a stopperóráját, a világot 
tükörből nézi (a jobbot felváltja a ballal). A megváltozott 
koordinátarendszerből nézve ugyanannak az elektronnak 
ugyanazt az állapotát más számsor írja le. A koordinátaten
gelyek elforgatásának, az origó eltolásának, a sebesség 
vagy időkezdés megváltoztatásának, a tér tükrözésének 
transzformációit generáló operátorokat a köznyelv 
perdületnek, lendületnek, tömegközéppont-sebességnek, 
energiának, paritásnak mondja. Ezt akkor még a kvantum- 
elmélet óriásai, E in ste in , L aue, P a u li , S c h rö d in g e r  sem 
méltányolták, de ma már nyilvánvaló, hogy ez a felismerés 
ragadja meg a kvantummechanika lényegét.

Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában cí
mű könyvét a gödi Duna-parton írta, megmutatván: a szim
metriacsoportokon keresztül eljuthatunk a kvantummecha
nika minden lényeges egzakt eredményéhez.

(M arx  G y ö rg y  szócikke alapján)

Miért a kémia?

Már valóban a 12. utáni órában szereztünk tudomást és te
remtettünk kapcsolatot P a lló  G áborra l, aki „A tudománytör
téneti magyar jelenség és a kémia” című és a Fizikai Szem
lében megjelent közleményében’** ezzel az érdekes és 
bizonyos mértékben szomorú (tudóstehetségek XX. századi 
elvándorlása) témával foglalkozik. A közlemény lényegében 
a magyar jelenséget érintő három fo tényezőt ismerteti, köz
tük a kémia meglepően nagy szerepét. A közlemény alapján 
P a lló  G á b o r  összefoglalását az alábbiakban közöljük: „A 
magyar jelenséget alkotó tudósok számára a kémia intellek
tuálisan is reményteljesnek látszatott, ha valóban a matema
tika és a fizika elvont területei iránt vonzódtak és egyszer
smind a megélhetést is biztosító szakmát akartak kitanulni.

De volt-e jelentősége annak, hogy a nagy elméleti von
zalommal rendelkező fiatal tehetségek éppen kémiát tanul
tak? Miután többen más pályára kerültek, vajon nem el- 
vesztegették-e csupán idejüket családjaik jövőtől való 
szorongása miatt?

*** Fizikai Szemle 52, 108 (2002)

470 2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



Talán nem. Talán éppen a kémiatanulás magyarázza 
meg azt a már említett sajátosságot, hogy a csoportra jel
lemző elméleti felhőben járás mellett, a gyakorlatiasság 
éppolyan megkülönböztető jellemzőnek bizonyult. Talán 
éppen a vegyészképzettség tette általában is gyakorlatiassá 
a magyar jelenség tudósait.”

ÖSSZEFOGLALÁS
Pályaváltó magyar vegyészek, akik Nyugaton alakították a 
XX. század történelmét. A Szerkesztőség irodalmi idézetgyűjte
ménye

A közlemény összegzi Neumann János, Polányi Mihály, Szilárd 
Leó és Wigner Jenő eredményeit, a Magyar Tudóslexikon szó
cikkeinek felhasználásával.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 468, (2002)] 

SUMMARY
Profession-changing Hungarian Chemists influencing History 
in the West. Editors ’Literary Summary
The article summarizes scientific accomplishments of János 
Neumann, Mihály Polányi, Leó Szilárd and Jenő Wigner on the 
base o f  articles taken from the Encyclopedia o f  Hungarian 
Scientists

Interjúk pályaelhagyó kortárs kémikusokkal

A s z e r k e s z tő b iz o tts á g  a la p ö tle te  s z e r in t a  p á ly a e lh a g y á s  okát, k ö rü lm én ye it le g jo b b a n  a  k o r tá rs  p á ly a e lh a g y ó k  
tu d já k  m e g v ilá g íta n i, e z é r t  lá ttunk  fe lk u ta tá su k h o z  é s  a  s z e m é ly i k ö r  e ld ö n té se  u tán  fo rd u ltu n k  h o zzá ju k  levé lb en  
e g y sé g e s  in terjú k érd ések k e l. T isztában  va g yu n k  a zza l, h o g y  a la p o sa b b  le t t  vo ln a  a  s z e m é ly e s  „ m é ly in te r jú ”, d e  
h á t a  M a g y a r  K é m ik u so k  L a p ja  m ég  nem  en n y ire  p ro fe ss z io n á lis  fo ly ó ira t . í g y  p o s tá n  v a g y  e lek tron iku s ú ton  f o r 
d u ltu n k  a  k iv á la s z to tt  szem é lye k h e z  a  m e g leh e tő sen  e g y s z e rű s íte tt  in terjú k érd ések k e l, a zo k ra  m ie lő b b i v á la szo k a t 
kérve. A z  e g y sé g e s  in ter jú k érd ések  a z  a lá b b ia k  vo lta k :

1. M e ly ik  ta n in té ze tb en  s z e r ze t t  é s  m ilyen  s z in tű  v e g y é szk é p e s íté s t, m a jd  a z t  k ö ve tő e n  h o l é s  m ik o r  v é g ze tt b á r 
m ilyen  ta r ta lm ú  v e g y é sz  te vé k en ység e t?

2. M i k é sz te tte  a  v e g y é szp á ly a  v á la s z tá s á ra ?
3. M ik o r  és  m ilyen  o k o k b ó l h a g yta  e l  a  v e g y é s z  p á ly á t , é s  h o l fo ly ta t ta  te v é k e n y sé g é t?
4. M e ly e k  v o lta k  p á ly a e lh a g y á sá n a k  le g fo n to sa b b  o k a i?
5. J e le n le g  v a g y  p á ly a e lh a g y á sa  u tán é re z  v a g y  é r z e tt-e  va la m ifé le  v á g y ó d á s t, n o s z ta lg iá t a  kém ia , a  kém iku s

p á ly a  irán t, é s  j e le n le g  va n -e  v a la m ifé le  k a p c so la ta  a  k ém iá va l?
B eva llju k , h o g y  a  le g n a g y o b b  g o n d o t a  p á ly a e lh a g y á s  kritériu m a  je le n te t te . N em  tek in te ttü k  é s  nem  tek in th e t

tük p á ly a e lh a g y ó n a k  azo k a t, a k ik  b á rm ilyen  s z in tű  v e g y é szd ip lo m á ju k a t a  m u n k a k ö r b e tö lté s é h e z  szü k sé g e s  m a 
g a sa b b  ren d ű  k é p ze tts é g  ig a zo lá sá ra  h a szn á ltá k , d e  nem  v é g e z te k  g y a k o r la ti  k ém ik u s m u n k á t („ fe h é r  g a llé ro s  ", 
d e  nem  f e h é r  k ö p e n y e s  kém ikusok). L e g in k á b b  o lya n  s z e m é ly e k e t tek in te ttü n k  p á ly a e lh a g y ó k n a k , a k ik  sem  k ö zv e t
lenül, sem  k ö zv e tv e  nem  ta r to tta k  k a p c so la to t sza k m á n k k a l, e s e t le g  e g y  n a p o t se m  tö l tö t te k  a b b a n . N eh éz  a  d e f i
n íció , éreztü k , h o g y  e g y  k ic s it sán tít, d e  rem éljü k , h o g y  s e n k it sem  sé r te ttü n k  m e g  vele , a m it le g jo b b a n  a z  b izo n yít, 
h o g y a  m e g k e re se tte k  k ö zü l sen k i sem  u ta s íto tta  fe lk é ré sü n k e t v issza . P ro b lém á n k , a  s z e rk e sz tő b izo ttsá g b a n  le fo ly 
ta to tt v ita  ta n u lsá g a  é s  a  fe s zü lts é g e k  o ld á s a  c é ljá b ó l s z ü le te t t  m e g  a  n y u g a t-e u ró p a i h e ly z e t b em u ta tá sá ra  v o n a t
k o zó  ja v a s la t .

A z  a lá b b ia k b a n  a b c -so rren d b en  k ö zö ljü k  a  b e é rk e z e tt in terjú k a t k ism érték b en  sze rk e sz te tt , d e  lén yeg é b en  nem  
v á lto z ta to ttfo r m á b a n . K é r jü k  O lva só in k a t, h o g y  e g é s z íts é k  k i e ze k  n évso rá t, h o g y  e s e t le g  m a jd  va la m ik o r  m é g  te l

je s e b b  körűen , m é g  é rd ek eseb b en  fo ly ta th a s su k  a  té m a k ö r  b e m u ta tá sá t a  M a g y a r  K é m ik u so k  L a p já b a n . M e r t a  
tém á b a n  n in cs m eg á llá s . Ú ja b b  ér tesü lésü n k  s z e r in t a  P e tr ik  L a jo s  V egyipari T echnikum ban (v a g y  e lő d jéb en )  
s ze re z te k  o k le v e le t  D em jén  F eren c  és K o rd a  G y ö rg y  tá n cd a lén ek esek  is.

Sz. G.

Budai Zoltán (36)
a G a zd a sá g i M in isz té r iu m  v o lt  h e lye tte s  tu r isz tik a i 

á lla m titk á ra *

1. A BME Vegyészmérnöki Karán végeztem 1990-ben, 
diplomamunkámat az Általános Szerves Kémiai Technoló
giai Tanszéken írtam.

Szakmai munkát 1 évig végeztem Franciaországban 
kutatóként, majd hazatértem után már nem dolgoztam ve
gyészként, hanem a közgazdasági diploma megszerzésé
hez kezdtem a Közgazdaságtudományi Egyetemen, és a

* Válaszadása időpontjában

gyógyszerkereskedelemmel foglalkoztam a Medimpexnél. 
Már ekkor is hobbim volt az idegenforgalom, majd egy 
utazási irodát alapítottam.

A Közgazdaságtudományi Egyetemen doktoráltam tu
risztikai marketingből.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen PhD-tanul- 
mányokat folytatok szintén marketing témából.

2. Szerettem a kémiát. Középiskolában tanulmányi ver
senyeken jól szerepeltem és megszerettem a kémiai gon
dolkodást.

3. Mint emlitettem 1990-91-ben Franciaországban dol
goztam „utoljára” vegyészként. A közgazdaság iránt már 
korábban is érdeklődtem, és úgy gondoltam, hogy mérnök
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közgazdaként jó lehetőségek vannak egy fiatal munkakez
dő előtt. Ezért szereztem közgazdasági diplomát, majd 
áttértem erre a szakmára. A Medimpexnél töltött idő még 
átmenet volt a két szakma között, ahol gyógyszer külkeres
kedelmi üzletkötőként dolgoztam.

Saját utazási irodát hobbiból indítottam, majd a Keres
kedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzőbe kerültem érté
kesítési igazgatónak. Ezután a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztérium közigazgatási államtitkárának voltam turisz
tikai tanácsadója.

5. A műszaki egyetemi tanulmányok mérnöki gondol
kodást alakítottak ki bennem, tehát barátságban voltam és 
vagyok a számokkal, tudom értelmezni a statisztikát, a 
folyamatokat. Munkámban meghatározó az a gondolko
dásmód, amit a műszaki egyetemen kaptam. A kémia nem 
nagyon szerepel a jelenlegi munkámban, de a pécsi tudo
mányegyetemen folyó PhD-tanulmányaim témája az 
egészségturizmus, aminek természetesen van kémiai vizs
gálati oldala is (a gyógyvizek tartalma szerint jönnek egy 
adott vidékre a turisták).

Kovács László (63)
kü lü gym in iszter, a z  M S Z P  e ln ö k e

E lfo g la ltsá g á ra  h iva tk o zva  tö b b szö rö se n  is  m e g k ü ld ö tt 
k érd ő ívü n k re  n em  k a p tu n k  vá laszt. T itk á rsá g a  kérésü n k re  
re n d e lk e zé sü n k r e  b o c s á to tta  a  p o li t ik u s  é le tr a jz á t ,  a m i  
b á rk i á l ta l  le h ív h a tó  a z  M S Z P  h o n la p já ró l. S a jn o s  a z  é le t
ra jz  c sa k  k érd ő ívü n k  e ls ő  k é t p o n tjá ra  a d  rö v id , d e  lé n y e 
g e s  v á la s z t, a z  a lá b b ia k b a n  e z t  közöljük.

1-2. Az általános és a középiskolát Budapesten végez
te, 1957-ben érettségizett a Petrik Lajos Vegyipari Techni
kumban. 1959-1962 között Szekszárdon teljesített sorka
tonai szolgálatot. 1957-től 1966-ig vegyésztechnikusként 
dolgozott a Medicolor Textilfesték- és Gyógyszeralap
anyag Gyárban, illetve a Kőbányai Gyógyszerárugyárban. 
Munka mellett, esti tagozaton szerzett diplomát 1968-ban 
a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem külke
reskedelmi szakán.

Kürti Sándor (54)
a  K Ü R T  C o m p u te r  R en d szerh á z R t. v e zé r ig a zg a tó ja

1. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen végeztem a 
Vegyipari Folyamatok Automatizálása szakon 1971-ben és 
ettől kezdve 1985-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál dol
goztam. Folyamatirányítással foglalkoztam, legjelentő
sebb munkáim:

-  Motorbenzingyártó üzem automatizálásának tervezé
se, majd a rekonstrukció kivitelezésének projektveze
tése,

-  Katalitikus Krakk üzem felsőszintű irányítási rend
szerének tervezése, kivitelezés projektvezetése.

2. Szüleim tanácsa, melyet az „olefin program” pers
pektívái motiváltak.

3. 1985-ben váltottam és azóta a KÜRT Rt.-ben dolgo

* A szerkesztőség megjegyzése: A VE korábbi diákrektorának élvezetes stílusáról 
az Infostrázsa című könyvéből győződhetünk meg (Kürt Rt., Budapest, 2001)

mkl

zom (illetve annak jogelődjében: KÜRT Kft.). Betanított 
munkásként kezdtem a testvérem vállalkozásában, végig
járva a ranglétrát szoftverfejlesztő, csoportvezető, műsza
ki vezető, majd cégvezető lettem.

4. Hirtelen elhatározásból és személyes (nem szakmai, 
nem gazdasági stb.) okból.

5. Ma már nem (vagy alig). Mivel pályaelhagyásom 
hirtelen elhatározásomból történt, a kezdeti néhány évben 
a döntésem helyességét szinte naponta megkérdőjeleztem. 
A pályaelhagyás után legalább 7 évnek kellett eltelnie ah
hoz, hogy az új, szerzett (nem vegyészi) tudásomat magam 
és a környezetem is elfogadja „felsőfokú ismeretnek” és a 
továbbiakban az informatikusokhoz (és nem a vegyészek
hez) tartozónak érezzem magam.

A kémiával és a vegyész szakmával igen kevés, és az is 
igen speciális, a kapcsolatom. Ez a mágneses adattárolók 
adathordozó felületeinek összetétele, felhordási technoló
giája, javíthatóságának kémiai és fizikai módszerei. Ezek 
az ismeretek kismértékben, de segítségünkre voltak az 
adatmentési technológia általános kidolgozásában, mely 
technológia révén mára a világ egyik legismertebb adat
mentési vállalkozásává tettük a KÜRT-öt.*

Madocsai Miklós (72)
n y u g d íja s  eva n g é lik u s  le lk é sz

1-2. Eredetileg belső meggyőződésem szerint a lelké- 
szi hivatást választottam, ezért 1953-ban evangélikus lel- 
készi diplomát szereztem. Felszentelésem után vidéken, 
majd Budapesten végeztem lelkészi szolgálatot. 1961-ben 
a kommunista párt vezetése alatt álló Állami Egyházügyi 
Hivatal nyomása kényszeritett az első „pályamódosításra”. 
Munkát kerestem, de mindenütt elutasítottak. Végül egy 
munkaerő-közvetítő irodában „beutalót” kaptam a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyárba. Hosszas huzavona után a gyár 
munkaügyise, S. elvtárs alkalmazott. A Chemia IV-ben, a 
gyár „büntető-lágerében” kaptam segédmunkási állást.

Először gyógyszergyártó szakmunkás, majd szerves
vegyipari technikus képesítést szereztem a Petrik Vegyipa
ri Technikum kihelyezett tagozatában. 5 évi gyári munka 
után az MTA Mikrobiológiai Kutatóintézetébe kerültem 
asszisztensként. Ott 1 évig dolgoztam.

3. 1967-ben, az enyhülő politikai helyzetnek köszönhe
tően, újra visszakerülhettem lelkészi szolgálatba. Az el
múlt 6 év értékes „tanulmányút” volt számomra. Nagysze
rű emberekkel találkoztam: földjüktől megfosztott 
parasztokkal, akik a műszak után siettek haza kapálni és 
megetetni az állatokat; becsületesen helytálló mérnökök
kel; megértő munkatársakkal; jóindulatú moszkovitákkal; 
igazi emberi értékekért lelkesedő tudósokkal. Tapasztala
tom az volt, hogy mindennapos problémákban és az élet 
végső kérdéseiben egyaránt válaszra és segítségre vártak. 
Ez megerősített hitemben és hivatásomban.

4. Harmadik pályamódosításomra nyugdíjazásomkor, 
1990-ben került sor. A rendszerváltás tette lehetővé, hogy 
az 1951-ben feloszlatott szerzetesi közösségek újra szerve
ződjenek. A Fébé evangélikus diakonissza egyesület meg
hívását elfogadva, ennek a közösségnek a lelkésze lettem. 
Döntésemet az motiválta, hogy felismertem: a családok és 
társadalmunk életében nélkülözhetetlenek az „irgalmasság

472 2002. 57. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



emberei”, akik egy törtető, egoista világban önzetlenül kö
vetik Jézust az irgalmasság útján.

5. 2000 óta visszavonultam a hivatalos szolgálatból és 
írásaimmal igyekezem a még rám bízott feladatokat telje
síteni.

Maksa Zoltán (40)
sza b a d fo g la lk o zá sú  e lő a d ó m ű v é sz

1. Az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolába jártam 
1976-tól ’80-ig általános vegyipari szakra. Az érettségi után 
a Kőbányai Gyógyszergyár -  Richter Gedeon Rt. -  Mikro
biológiai Kutató Laboratóriumában dolgoztam 1983-ig. 
1984. január 1-jétől vagyok szabadúszó humorista.

2. Az általános iskolában hetedik osztályos koromig ré
gész szerettem volna lenni. De abban az évben elkezdtünk 
kémiát tanulni, amibe nagyon beleszerettem. Később a 
szomszédságunkban lakó biokémikus-kutató hatására a bio
lógia felé kezdtem kacsingatni. Nagyon érdekelt a sejtélet
tan. így vegyipari szakközépiskolába jelentkeztem, ahol 
sajnos biológiát nem tanítottak, maradtak a kémiai ipar fo
lyamatábrái.

3. 1982-ben a Magyar Rádió meghirdette a Humorfesz
tivált, ahova gyógyszergyári kollégáim unszolására jelent
keztem. A fesztiválon sikerült az öt legjobb közé bekerül
ni, ez alapvetően megváltoztatta az életemet.

4. Főleg a munka monotonitása, a nevetséges fizetés, és 
egy-két gerinctelen kolléga miatt hagytam el a vegyész 
szakmát.

5. Nem érzek nosztalgiát, viszont elég gyakran álmo
dom vele! Újra fehér köpenyben teszek-veszek a laborban, 
ez az egyik leggyakoribb visszatérő álmom! Semmi kap
csolatom nincs a szakmával.*

Molnár Szabolcs (31)
a  N e m ze ti G yerm ek  é s  I f jú sá g i K ö za la p ítv á n y  

ü g y v e ze tő  ig a zg a tó ja

1. A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Ka
rán, Szerves- és Biológiai Vegyipari szakon szereztem ok
leveles vegyészmérnöki diplomát 1994-ben. Végzés után a 
Kar Műanyag- és Gumiipari Tanszékén doktorandusz hall
gatóként dolgoztam 2000-ig, doktori értekezésemet
1999-ben védtem meg.

2. Mindig érdekeltek a természettudományok, különö
sen a fizika és a kémia. Középiskolai tanulmányaim végén 
több felsőoktatási intézményt, ill. szakot számba vettem, 
végül a BME Vegyészmérnöki Kara mellett döntöttem. 
Döntésemben közrejátszott, hogy nagybátyám is vegyész
mérnök, s itt végzett, így bővebb ismeretekkel rendelkez
tem.

3. 2000 augusztusában kezdtem főállásban dolgozni a 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnál, először 
mint szakértő, október végétől mint ügyvezető igazgató. 
Munkaköri feladatom a közalapítvány munkaszervezeté
nek általános irányítása, a vagyongazdálkodás és a szak

* A szerkesztőség megjegyzése: De azért tudat alatt motoszkálhat valami kémia 
M aksa Z oltán  fejében, ezt bizonyítja „Néhány perc tudomány” című humoros 
írása is.

mai programok végrehajtásának operatív irányítása, a köz- 
alapítvány vállalkozásainak és intézményeinek felügyele
te.

4. Egyetemi tanulmányaim ill. doktori munkám mellett 
választott tisztségviselőként 1992-2000 között többféle 
szinten (kari, egyetemi, országos) tevékenykedtem a hall
gatói önkormányzatban, választott tisztségeim 2000. de
cember 31-ig szóltak. Emellett 1998-tól mint vezető vet
tem részt egy új szolgáltatószervezeti egység, a Karrier 
KözPont megszervezésében a műszaki egyetemen. E két 
elfoglaltságom mellett csak 2001-ben szándékoztam állást 
keresni, s nem fogalmazódott meg bennem a pálya elha
gyása. 2000 júliusában egy régi barátom és kollégám fel
kért, hogy legyek segítségére a NGYIK munkájának irá
nyításában. A feladat újszerű volta, s a velejáró kihívások 
miatt döntöttem, hogy elfogadom a felkérést. Úgy éreztem, 
a felkínált menedzseri pozíció nagy feladatot és nagy lehe
tőséget jelent, ahol korábbi ismereteimhez képest teljesen 
új területeken is fejlődhetek.

5. A Műanyag- és Gumiipari Tanszéken folyó gyakor
lati oktatási munkában továbbra is részt veszek, laborgya
korlatokat vezetek. Szakmámra továbbra is szívesen gon
dolok, remélem a jövőben lehetőségem lesz itt tevékeny
kedni s esetleg más területen szerzett ismereteimet is hasz
nosíthatom.

Oberfrank Géza (66)
a  M a g y a r  Á lla m i O p e ra h á z  c ím ze te s  fő z e n e ig a zg a tó ja ,  

a z  O p e ra h á z  S tú d ió já n a k  v e ze tő je

1. A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola egyik 
elődjénél, a Petrik Lajos Technikumban érettségiztem
1954-ben, ami abban az időben a vegyésztechnikusi okle
velet és a jó kereseti lehetőséget adta egy 18 éves fiatalem
ber kezébe. Technikusi oklevelem kézhezvétele után 
egyetlen napot sem töltöttem ebben a szakmában és ebben 
a munkakörben, ami már más történet, illetve kérdés.

2 -3 -4 . A jobb megértés céljából elmondom, hogy szü
letésemtől fogva a zene rajongója, szerelmese voltam, és 
már kora ifjúságom óta előbb hobbiból, később hivatásosan 
is zenei pályán működtem. De mivel gondos szüleim ezt 
nem tartották biztos megélhetésnek, jobb kenyeret szerettek 
volna biztosítani számomra. A családi tanács nosztalgiája a 
mérnöki pálya felé hajlott, és mivel a gépészmérnöki kép
zéshez elengedhetetlen műszaki rajz eléggé távol állt tőlem 
-  na meg a velem együtt megrögzött Fradi-drukker kémia
tanárom rábeszélése -  a vegyészi pálya felé irányított. Itt az 
első években jól is haladtam (még külföldi ösztöndíj része
sedésem is szóba került), de egyre jobban szót kért a régi 
szerelem, a zene és végül az győzött. Emiatt a kémiát és a 
kémiai stúdiumokat egyre jobban kezdtem elhanyagolni, 
így vált végül életre szóló szerelemmé a zene és eredmény
telen kaland, vagy vargabetű a kémia. Jelenleg is a zenét 
szolgálom, ami nem csak kenyeret, de lelki-szellemi tartal
mat ad életemnek, és bevallom, nem sokat gondolok a ké
miára. Sőt keresztrejtvényfejtésnél komoly gondot okoz az 
esetleg előforduló kémiai kérdések megválaszolása. Szóval 
én végeredményben nem lettem vagy voltam a kémiai pá
lya elhagyója, hanem egy kicsit a zenét csaltam meg. Gon
dolom ez kölcsönösen megbocsátható.
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5. A kérdésre a fentiek alapján könnyű válaszolni és ab
ból, amit már elmondtam egyértelműen következik: sem
mit és semmi.

Pünkösti Árpád (66)
a N é p sza b a d sá g  fő m u n k a tá rsa

1. Veszprémi Vegyipari Egyetem, VVE Ásványtan Tan
szék (egy év).

2. Közép-európai vagyok: apám rangos nyilas volt (me
gyei főispán), anyám -  családi hagyományból is -  balolda
li. Ügyvéd apámat jóformán nem ismerem, négyesztendős 
koromban elhagyott „bennünket”, hatéves koromban, 
1942-ben szüleim elváltak. Apám másodjára téháip- 
szilonos családba nősült, és leány féltestvéremmel együtt 
nagyot futottak a felszabadító szovjet csapatok elől: Né
metországon, Hollandián, Ausztrálián keresztül egész Bra
zíliáig jutottak. (Sokkal többet nem tudok róla, hisz 
1957-ig nem levelezhettünk, és ha különféle munkahelye
im nem is tiltották volna a kapcsolattartást, az ismeretlen
ség, és oly annyira másféle világunk dadogóssá tette az 
apa-fiú viszonyt.) Tanítónő édesanyám az alkalmaztatási 
feltételekhez igazodva volt kántortanító, majd az iskolák 
államosítása után tantestületi MDP-titkár is. Apámat 
1947-48 táján „eltemettük”, hogy ne az osztályidegen, ha
nem csupán az értelmiségi származás hátrányai sújtsanak. 
Minimális célként az lebegett a szemünk előtt, hogy érett
ségihez és valami szakmához jussak. Ezért kerültem be az 
1951-ben induló Debreceni Vegyipari Technikumba, ahol 
-  a gépiparival, építőiparival ellentétben -  nem kellett raj
zolni sem tudni. Filmrendező szerettem volna lenni, de 
sporteredményeim miatt még a testnevelő tanársággal is 
kiegyeztem volna, csakhogy végzéskor az igazgatóm kije
lentette, hogy kitüntetéses érettségivel kizárólag műszaki 
pályára javasol! Mások azért sírtak, mert nem vették fel 
őket az egyetemre, én meg azért, mert felvettek. Ennek el
lenére megszereztem a vegyészmérnöki oklevelet (dokto
ráltam is): anyám szigorúan nevelt, no meg az ötvenes 
években nem lett volna tanácsos rugódoznom.

Végzés után egyetemi oktató maradtam, de egy év múl
va lekászálódtam a sínről: elszegődtem a veszprémi Nap
lóhoz újságírónak. De miért lettem épp újságíró és nem 
rendező, netán atlétaedző? A rendezés utáni vágy az egye
temi évek alatt ködbe veszett, tanultam, naponta edzettem 
(futottam), és verseltem. A rádió ostroma után két nappal, 
1956. október 25-én még futóversenyen indultam Pesten. 
A szovjet csapatok kivonulásával foglalkozó írásom sze
rencsésen elszállt az éterbe -  amatőr egyetemi rádióadás 
keretében —, így aztán P o lin szk y  K á ro ly  dékán megkérdez
hette harmadéves hallgatóját, hogy vállalja-e a konszolidá
ció jegyében már nyomdában készülő Egyetemünk szer
kesztését? Nem egyirányú függőségünk miatt mondtam 
igent, hisz irkafirkáló voltam gyerekként is -  aztán ez a vá
lasz eldöntötte a sorsomat. Bár szerettem tanítani, az egye
temi lap készítése is oka volt annak, hogy végzés után 
bennmaradtam az egyetemen.

3. 1960-ban örömmel hagytam magam elcsábítani a 
megyei laphoz -  én voltam a szerkesztőség első diplomá
sa és azóta kizárólag újságíróként (riporterként, szoci- 
ográfusként) dolgozom. Veszprémet és a megyét akkortájt

mkl

szívesen emlegették „a vegyipar fellegváradként, néhány 
éves csuklóztatás után ipari rovatvezető lettem a lapnál. 
1967-en kerültem a Népszabadsághoz -  elképzelésemnek 
megfelelően -  vidéki tudósítónak Szegedre. A szülőhe
lyet, az első szerelmet jelentő Debrecen után Veszprém 
maga volt a beteljesedés, életem városa váratlanul mégis 
Szeged lett. Elsősorban a munkám miatt: önállóan dolgoz
hattam, az esztelen szakosodás nem szorított be a vegy
ipari üzemek falai közé, és a magam ura voltam. (Vagyok, 
könyörtelen rezsimben.) Végigjátszhattam az összes mű
fajt, írhattam karcsú derekú boszorkányokról, világukkal 
feleselő tudósokról, árvízről, öngyilkosságról, sőt egy al
kalommal focimeccsről, és jaj úristen, operaelőadásról is. 
Főnökeim „halló, halló” távolságra voltak, a megye nem 
zabolázott, abban a látszatban éltem, hogy a magam ura 
vagyok.

Nem véletlen, hogy a szegedi évek alatt jelent meg első 
riportregényem. Itt kezdett formálódni -  majd az Új Tü
körnél csiszolódott tovább -  az a kézre álló rendszer, ami 
lehetővé tette többek között a Pofa be! című kötet megírá
sát -  éveken át oktatták a közgazdasági egyetemen vagy 
a Kiválasztottak (a téeszelnök-könyv) megszületését. 
Messze vezetne, miként vetemedtem a Rákosi-trilógia, egy 
történelmi szociográfia írására. (Aki olvasta, tudja.) 
Az életemből tizenhat évet elrabló munka még nem fejező
dött be: külföldi kiadásra készül az egykötetes változat.

4. Mint kiderült, az okok társadalmiak, a „kényszerpá
lyát” hagytam el.

5. Nincs kémikus pályafutásom, nincs nosztalgiám, 
kapcsolatom a szakmával közvetett: több máig őrzött 
egyetemi barátság gazdagít. Humán ismereteim még min
dig hiányosak. Önvigasztaló módon mégis azt vallom: jó, 
hogy természettudományos végzettséget szereztem, mert 
talán emiatt is tisztelem keményen a valóságot.

Szekeres Imre (52)
a z  M S Z P  o rszá g g y ű lé s i k é p v is e lő je

1. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen végeztem okle
veles vegyészmérnökként a vegyipari rendszermémöki 
ágazaton.

A szakmai pályámat egyetemi tanársegédként kezdtem 
ugyanott a Rendszertechnikai Intézetben. Egyetemi kutató 
és oktató voltam. A műszaki doktori értekezésemet „Mes
terséges intelligenciák alkalmazása a vegyipari reaktorok 
modellezése” témakörben védtem meg.

2. Általános iskolás koromban a kémia és a fizika érde
kelt legjobban. így a Kazincbarcikai Irinyi János Vegyipa
ri Technikumba jelentkeztem és ott érettségiztem le. 
Az atomfizika iránti érdeklődésem miatt először a Lomo
noszov Egyetem Atomfizika szakára jelentkeztem, oda 
hely hiányában nem vettek fel. Átirányítottak a Mengyele- 
jev Egyetem vegyészmérnöki szakára, amit nem fogadtam 
el és inkább a Veszprémi Vegyipari Egyetemre jelentkez
tem. Az egyetemen kezdett érdekelni az informatika.

3. Az egyetemi oktatói és kutatói pályát elhagyva a he
lyi politikai közéletben tevékenykedtem. Már egyetemi 
hallgató koromban részt vettem az ifjúsági és kollégiumi 
mozgalomban. Helyi politikusként, tanácselnök-helyettes
ként később Veszprém város oktatási, kulturális kérdései-
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vei foglalkoztam. Közgazdasági tanulmányokat is folytat
tam.

A rendszerváltás után lettem országos politikus. Előbb 
az MSZP ügyvezető alelnöke, a parlamenti frakció vezető
je, majd a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságá
nak elnöke. 1994-ben lettem először országgyűlési képvi
selő egyéni mandátum révén, amit 1998-ban ismét 
elnyertem.

4. Egyetemi hallgató koromban is foglalkoztattak politi
kai és társadalmi kérdések. TDK dolgozatokat készítettem, 
részt vettem társadalomtudományi kutatásokban. S amikor 
lehetőséget kaptam, hogy elképzeléseimet a gyakorlatban 
is megvalósíthatóm, vállaltam a pályamódosítást.

5. A MTESZ tagjaként ma is kapcsolatot tartok a szak
mával. Képviselői munkámban is sok alkalmam van a kap
csolattartásra. Nosztalgiát nem, de hálát érzek a mérnöki 
tudományok iránt. Ma is mérnökként gondolkozom és ez 
segít megérteni a mai társadalmi problémákat és biztos 
gondolkozási módszer arra, hogy jó megoldásokat képvi
seljek.

Vathy Zsuzsa (62)
s za b a d ú szó  ír ó *

1. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 1964-ben. 
A százhalombattai Olajfinomítóban dolgoztam 1970-ig.

2. Osztályidegen származású voltam, és jogra, böl
csészkarra nem jelentkezhettem.

3. 1970-ben, első novelláskötetem megjelenésekor üze
mi újságíró lettem. 1992-ig különböző lapoknál dolgoz
tam, legutoljára a Kortárs c. irodalmi folyóiramál.

4. Az emberek érdekeltek.
5. Inkább csak személyes kapcsolataim vannak. Nosz

talgiát nem érzek, viszont örömömre és javamra válik -  
íróként is - ,  hogy a természettudományok nem ismeretle
nek. Az, hogy az anyagi világgal is volt kapcsolatom, nem
csak a szellemivel.

Vágó István (53)
a z  R T L  K lu b  m ű so rveze tő je

S o k a t k e lle tt  v á rn i a  le a d h a tó  kézira tra , d e  ú g y  g o n d o l
ju k , h o g y  m eg ér te . A z  é v  e le jén  k ik ü ld ö tt f e lk é r ő  le v é lr e  
e lő s zö r  nem  é rk e z e tt vá la sz . S zeren csére  a  k é z ira tle a d á s 
h oz k ö ze li id ő p o n tb a n  je l e n t  m e g  a  m a g y a r  k ö n yvp ia co n  a  
Vágó I s tv á n ró l s zó ló , s ze m é ly isé g é t, sza k m a i és  m ű v é s ze ti  
m ű k ö d é sé t b e m u ta tó  k ö n y v  (N á d o r  Tam ás: V á gó-képek , 
H u n g a lib r i K ft. B u d a p est, 2 0 0 2 ). E z t k ézb e  v é v e  p a t ta n t  k i 
a z  ö tle t: a  m ű  lé n yeg é b en  ta r ta lm a zza  a zo k a t a z  in fo rm á 
c iókat, a m ik e t k érd ő ívü n k ö n  bekértünk. V ágó Is tv á n t ism é 
te lte n  m e g k e re s tü k , é s  ja v a s la tu n k r a  g y o r s  é s  k e d v e z ő  
v á la s z t kaptunk, s ő t  k é sz sé g e se n  h o zzá se g íte tte  s z e r k e s z tő 

* K ia d o tt m űvei: Erőterek. Elbeszélések. Magvető, 1970; Adjál nekem vasfogat. 
Magvető, 1973; Lúdtalpbetét Adonisznak. Kisregények és elbeszélések. Magvető, 
1977; Ősi háztető. Kisregény. Magvető, 1978; Úgy hívtak, hogy nyúlpatikus. 
Magvető, 1983; Ki látott rétisast? Kisregény. Magvető, 1984; Egyél a fűben. 
Válogatott elbeszélések. Magvető, 1985; Kvarcóra ír himnusszal. Riportok. Móra, 
1985; Itthon vagyok. Regény. Magvető, 1987; Szívrepesve. Elbeszélések.
Magvető, 1987; Beszélő kert. Elbeszélések. Pesti Szalon, 1993; Itt a szépséget 
nézik. Regény. Palatínus, 1995; Búrkifli. Novellák. Palatínus, 1997;
Kalandregény. Palatínus, 1999; Gördeszkák és űrdeszkák. Palatínus, 2000.

ség ü n k e t a  k ia d ó v a l v a ló  k a p cso la th o z . S ü rgős le v é l a  k i
a d ó b a , ahonnan  s ze re n c sé re  nem  k é se tt a  b e le e g y e zé s , s ő t  
kérésü n k re  a  k ia d ó  t i s z te le tp é ld á n y t is  ren d e lk ezésü n k re  
b o c sá to tt. M in d e ze k é r t h á lá s  k ö szö n e té t m on du n k  B a rá z  
M iklósn ak , a  H u n g a ro lib r i K ft. ü g y v e ze tő  ig a zg a tó já n a k . 
A  k ö n yv  b ir to k á b a n  m á r  g y e re k já té k  v o lt s a já t  k érd ése in k  
m eg v á la szo lá sa , a m in é l a r r a  törekedtünk, h o g y  a  k ö n yv 
ben  s z e r e p lő  s z ö v e g  e g y  b e tű jé t s e  vá lto z ta ssu k  m eg. E z  a z  
o k a  annak, h o g y  a  v á la s zo k  néh a  sán títan ak , d e  íg y  is  k i
vá ló a n  m eg fe le ln ek  e lk ép ze lése in k n ek .

1. A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Ka
rán szereztem vegyészmérnöki oklevelet 1972-ben. Egyik 
egyetemi oktatónk, aki a Chinoin egyik vezetője volt, aján
lotta fel, hogy menjek hozzájuk dolgozni. Az exportosz
tályra kerültem. Igyekeztem volna, de néhány héten át az 
égvilágon semmi dolgom nem volt. Azt mondták: üljek és 
figyeljek. Azt hittem, beledilizek a semmittevésbe.

Szóltam volt tanáromnak, aki átvitt a kutatás-szervezé
si osztályra. És onnan -  minthogy akkoriban a külkereske
delem állami monopólium volt -  gyakran át kellett men
nem tárgyalásokra külkercégünkhöz, a Medimpexhez. S 
így beleláttam a gyógyszer-külkereskedelembe. A Chi- 
noinban addig még a gyártás közelébe se juthattam, a stra
tégiai döntésekbe persze egyáltalán nem vontak be. 
A Medimpexben viszont hamar tapasztalták, hogy tárgya
lásokon nemcsak nyelvismeretemet hasznosíthatják, ha
nem a hivatalos ügyintézésen túl szívesen elbeszélgetnek 
velem a kereskedelmi partnerek. Ami nem árt az üzletnek.

2. Érettségi után ismét összeült az említett családi ku
paktanács. Édesapám, noha igazi filosz volt, nem örült an
nak, hogy nyelvész szeretnék lenni. Végül meggyőztek, s 
úgy döntöttünk: érdekelhetnek a humán tárgyak, továbbra 
is tanulhatok nyelveket, de praktikusabb, ha vegyészmér
nök leszek. Fordított esetben nemigen foglalkozhatnék be
hatóan a kémiával. Ma már tudom: minden bizonnyal a 
családot ért háborús traumák miatt akartak biztos, bárhol 
konvertálható szakmát adni a kezembe.

Tanultam mindent annak rendje-módja szerint, mint 
bárki, egyedül a kémiával voltam másképp. Annak nem 
volt előzménye, hetedikben kezdtük, kivittem magammal 
Egyiptomba a tankönyvet. És ott egyedül, a magam feje 
után kezdtem böngészni. Ismerkedve egy számomra addig 
ismeretlen világgal, gondolkodásmóddal. Azzal, hogy pél
dául egy-egy vegytani kifejezés mennyiségi vagy minősé
gi fogalom-e, hogy súlyt, dimenziót, kémiai tulajdonságot, 
vagy egyebet jelent-e, s hogy miképpen kell például meg
fejteni a képleteit és számolni velük. Nem is beszélve ar
ról, hogy mennyire izgalmas feladvány volt fokról fokra 
bejutni egy új szemléleti tartományba, tanár nélkül ráéb
redni egy stúdium sajátos logikájára, beszédmódjára, sza
bályaira, törvényeire, mi több: az ízére. Mindez nagyon 
megfogott. Lehet, hogy éppen ez a „magad uram, ha szol
gád nincsen” helyzet ösztönzött aztán arra, hogy vegyész
mérnök legyek.

3-4. Miközben a Medimpexben tanultam és gyakorolni 
kezdtem a gyógyszer-külkereskedelem mesterségét, néztem 
a tévét, mint bárki más. Főként a vita-, a természettudomá
nyi ismeretterjesztő, az utazási és a dokumentumműsorokat. 
Érdeklődve, ám ha úgy éreztem, valami nincs rendben, igen
csak indulatba tudtam jönni. így amikor 1975-ben megjelent
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a felhívás a Riporter kerestetik!-re, nagy titokban én is je
lentkeztem. Azért tartottam titokban, mert egy főnök se sze
reti, ha rendes mesterségétől eltérő irányba kezd ficánkolni 
a beosztottja, az alattvalója. Hiszen az ilyen alak egy meg
bízhatatlan fráter, hosszú távon nem lehet rá számítani.

Egy ideig kettős életet éltem. V itray Tam ás meghívott 
bennünket, a képernyőre jutott „piszkos tizenkettőt” a ri
porterstúdiójába. Trükköket eszeltem ki, hogy munkahe
lyemről, a Vörösmarty térről napközben átmehessek a Sza
badság térre. Hol beteget jelentettem, hol kihagytam 
egy-két tévés összejövetelt. Az utóbbit nagyon nem szíve
sen, mert roppant élvezetesek voltak.

Egyik hiányzásom után V itray rám mordult: döntsem 
el, mit akarok, ezt nem lehet fél szívvel, fél kézzel csinál
ni, aki komolyan gondolja, tegye rá az életét. Aki csak ím- 
mel-ámmal, kiegészítő foglalatosságként teszi-veszi, az te
gye továbbra is azt, amit korábban.

Nagy fejtörésbe kezdtem: érdekes a munkám, máris so
kat utazom, és a televíziós csibészkedésemet is elnézik ne
kem. Még Visegrádra is elküldték egy tanfolyamra, ame
lyen állandó külkereskedelmi képviselőket képeztek. És 
minden jel arra mutatott, előbb-utóbb alighanem Mexikó 
lesz az állomáshelyem. Ezt hagyjam ott azért, hogy egy be
láthatatlan kalandba kezdjek?

Úgy esett, hogy R éz Á d á m , a Kicsoda, micsoda? című 
barkochbajáték vezetője (egyébként kitűnő műfordító, kri
tikus, publicista) után új műsorvezetőt kerestek. És Vitray 
-  miután másokkal is próbálkoztak -  fölajánlotta, hogy én 
vezessem.

Mígnem egy szép nap V itray státust nem ajánlott. Gon
dolkodási időt kértem, de nem gondolkodtam sokáig. 
A nagy V itray nekem állást kínál... Mint máskor is, min
den fontos döntéskor, ezúttal is összeült a családi kupakta
nács. Beszélgettünk, aztán a szüleim azt mondták: menjek, 
ha nagyon akarok. Mindig mellettem álltak, és később is, 
bármi történt, soha nem tettek szemrehányást. (Egykori 
kollégáim, szaktársaim közül viszont akadt, aki bohócko
dásnak nevezte, amit csinálok. Hozzáfűzve: volt neked 
rendes szakmád, állásod, miért vállaltad ezt a cirkuszt. 
Megszállott szakmaszerető, szakbarbár is akadt köztük, de 
nem kevés irigyem is támadt. Sajnos. Vagy hál’istennek.) 
így hát igent mondtam. Televíziós lettem. És immár hu- 
szonhetedik éve űzöm ezt a „bohóckodást”.

5. Másutt elmondtam már: Egyiptomban egyedül tanul
tam, személyes viszonyba kerültem vele, a középiskolában 
igen megszerettem, kémiát tanultam az egyetemen, ott már 
kevesebb elánnal, mert túl sok munka volt vele, nem száll
tam alá bugyraiba. Aztán elhagytam. Mostanában visszaté
rek hozzá: ha például gyógyszerről, mosószerekről, 
ragasztóanyagokról, festékről beszélünk, van mivel érvel

nem. Ezt óvatosan teszem, hogy a kioktatás vádját elkerül
jem. Mégis felbosszant, ha kollégám nem képes megkü
lönböztetni a foszfort a foszfáttól, hiszen ez kötelező isko
lai tananyag. Játékmesterként se kerülhetem el, hogy több 
melegséggel tálaljam, ha ilyen tárgyú kérdés kerül elő, és 
nemigen tudom titkolni csalódásomat, ha elemi kémiai is
meretek hiányát tapasztalom. A kémia, vagy inkább a 
chemistry, megítélésem és tapasztalatom szerint két ember 
kapcsolatát eleve meghatározza, vonzódásban és taszítás
ban egyaránt. Ez ellen nincs apelláta.

Televíziós játékvezetőként én nem a játékkedvemet élem 
ki, hanem a mérnöki készségeimet. Aminek egyetlen oka, 
hogy valóban mérnök vagyok. Bár hogyha nem volnék mér
nök, akkor is mérnökként gondolkodnék, cselekednék. Való
színűleg ezért is lettem mérnök, és ha most minden egyebet 
mondjuk kizárólag „humanológusként” művelnék, visszaad
nám a diplomámat. Mérnökként tanultam nyelveket, mér
nökként muzsikálok, vagyis improvizáláskor is pontosan. De 
sem ezt, sem azt, sem amazt nem teszem mechanikusan, mert 
invenció nélkül a mérnök sem lehet mérnök. S a mérnöki rá
ció embere természetesen számol a véletlenekkel is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Interjúk pályaelhagyó kortárs kémikusokkal
A közlemény 11 kortárs pályaelhagyótól (Budai Zoltán, a Gazda
sági Minisztérium volt helyettes turisztikai államtitkára; Kovács 
László, külügyminiszter, az MSZP elnöke; Kürti Sándor, KÜRT 
Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatója; Madocsai Miklós, 
nyugdíjas evangélikus lelkész; Maksa Zoltán, szabadfoglalkozá
sú előadóművész; Molnár Szabolcs, a Nemzeti Gyermek és Ifjú
sági Közalapítvány ügyvezető igazgatója; Oberfrank Géza, a 
Magyar Állami Operaház címzetes főzeneigazgatója, az Opera
ház Stúdiójának vezetője; Pünkösti Árpád, a Népszabadság fő
munkatársa; Szekeres Imre, az MSZP országgyűlési képviselője; 
Vathy Zsuzsa, szabadúszó író; Vágó István, az RTL Klub műsor
vezetője) tartalmaz azonos kérdésekre adott választ pályaválasz
tásuk indokairól, esetleges vegyész szakmai munkásságukról, pá
lyaelhagyásuk körülményeiről és okáról, valamint a kémiával 
való esetleges kapcsolatukról.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 471 (2002)]

SUMMARY

Interviews with Profession-changing Contemporary 
Chemists
The article contains answers to the questionnaire írom 11 Hun
gárián profession-changing chemists, conceming motives of their 
choice of Chemical profession, their pást professional activity, 
circumstances and reasons of their profession-changing and their 
possible connection with the chemistry.
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Vélemények, válaszok, vita

Zárszó a tiszai cianidméregtelenítés vitájához
FONYÓ ZSOLT*

Mint ismeretes, 2000. január 30-án a nagybányai Aurul 
ausztrál-román vállalat nagy cianidtartalmú technológiai 
szennyvíztárolójának töltésszakadása következményeként 
katasztrofális mennyiségű cianidszennyezés árasztotta el a 
Szamost. Fél napon belül mintegy 100 tonna cianid 
havária jellegű szennyezés árasztotta el a folyót, amely az
tán a Tiszán és a Dunán keresztül vonult le. A romániai 
eredetű cianidszennyezés elhárításával, a méregtelenítés 
hazai lehetőségeivel kapcsolatban, többek között az MKL- 
ban is kialakult vita** lezárására, a szerkesztőség egy rövid 
zárszó megfogalmazására kért fel.

A szennyezés elkerülésének megítélésében a vitapartne
rek részéről is egységes álláspont alakult ki, mégpedig az, 
hogy a legfontosabb, elsődleges feladat a megelőzés lett 
volna. A vitát ezen túlmenően elsősorban az a kérdés vál
totta ki, hogy egyáltalán lehetséges lett volna-e a külföldről 
váratlanul érkező cianidszennyezést kellő időben történő 
kémiai beavatkozással eredményesen kezelni, a katasztro
fális hatások ellensúlyozása, illetve csökkentése érdekében.

Egységessé vált az az álláspont is, hogy az ipari és bá
nyászati szennyvizek cianidtartalmának eltávolítására, el
lenőrzött körülmények között, kezelhető térfogatban, is
mert reakciómechanizmusokkal többféle kémiai kezelés is 
eredményesen alkalmazható. A vita során azonban az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a természeti környezetben leját
szódó folyamatok, valamint azok antropogén megzavarása 
a kémiai méregtelenítés javaslatait az ellenőrizhetetlenül 
áramló folyóvíz esetében gyakorlatilag megvalósíthatat
lanná teszik. A kémiai eljárások alkalmazásánál nem ele
gendő a kémiai átalakulások egyenleteit ismemi, számolni 
kell a beavatkozás összes következményével. A nagy 
mennyiségű áramló víztömeg kémiai méregtelenítése, a

gyakorlati megvalósítás nehézségei mellett, számos koc
kázattal jár. Ezek között említhetjük, hogy

-  a vegyi anyag milyen további káros hatással van a fo
lyó élővilágára,

-  a vegyi kezelés milyen nemzetközi jogi- és diplomá
ciai következményekkel jár, figyelembe véve azt a tényt, 
hogy a szennyező forrás a határon kívül található és azt, 
hogy az ellenérdekű fél felvetheti a folyók élővilágának 
vegyi kezelés által bekövetkező további pusztulását.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a tőlünk 
függetlenül esetlegesen bekövetkező újabb hasonló 
haváriák mind hatékonyabb elhárítása érdekében nincs 
semmi tennivalónk!

A tárgyalt esetben például, mivel a cianid nagy része a 
rézzel történő komplexképződés miatt a vízfázisban ma
radt, a cianidszennyezés szerencsénkre gyakorlatilag az 
üledékben való felhalmozódás nélkül hagyta el a Tisza ha
zai szakaszát. Ugyanez sajnos nem mondható el a később 
vízbe jutott nehézfémszennyezésekről (elsősorban réz és 
cink vegyületek).

A kiskörei tározó előrelátó vízkormányzása jelentősen 
segített a károk mérséklésében: a Tisza-tó teljes vízfelület 
élővilágának 93%-a gyakorlatilag nem károsodott. Ugyan
akkor a kiskörei feletti tározó szakaszon, ahol a felkészü
lésre amúgy is kevés idő állt rendelkezésre, a monitorozás 
nem volt kielégítő. A korai riasztás, a halak menekülési le
hetőségének biztosítása a lefűzött holtágak irányába, és ál
talában a kárelhárítási tervek kidolgozása (kémiai módsze
rekkel is), továbbá a szükségintézkedések feltételeinek 
megteremtése (pl. a települések ivóvízellátása), mind fon
tos, mérnökeink számára sürgősen előkészítendő és meg
oldandó feladatokat jelent.

S j e r t t l e . . .  ú j e v n í e . . .

Polipropilén: túltermelési válságok 
várhatók 2005 és 2010 táján

Az SRI International Co.(Menlo Park, CA, 
USA) tanácsadó cég legújabb tanulmánya 
szerint a legelterjedtebben használt poli-

* Tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, BME 
Vegyipari Műveletek Tanszék

** K ó ta i László  „Kémiai beavatkozás a tiszai cianid- 
katasztrófa esetén -  lehetőség vagy zsákutca?” [55, 
453 (2000)] című közleményében hozzászóltak 
S óvágó Im re és társai [56, 101 (2001)], P app  
Sándor [56, 151 (2001)], és Bánfalvi Gáspár [56, 
291 (2001)].A szerkesztőség a lap hasábjain folyó 
vitát lezárta.

olefint, a polipropilént (PP) gyártó üzemek 
kapacitásának kihasználtsága globálisan 
csak 84% lesz, az 1999-es 90%-kal szem
ben. Ezt egyrészt az okozta, hogy a globá
lis PP-gyártókapacitás jelentősen nőtt, 
másrészt az ázsiai, észak-amerikai és ki
sebb mértékben az európai kereslet a vára
kozásokkal ellentétben nem nőtt, hanem 
csökkent. A kereslet és kínálat várhatóan 
2003 végén vagy 2004 elején kerül egyen
súlyba.

Az eddig ismertté vált elképzelések sze
rint 2006-ig (1991-hez viszonyítva) 8-11,6 
Mt/év új PP-gyártókapacitás építését terve

zik, de a túltermelés veszélye miatt valószí
nű, hogy az új beruházások egy részét ké
sőbbi időpontokra halasztják és ezért 2010 
körül egy második túltermelési periódus 
alakulhat ki. 2001 és 2006 között az új PP- 
gyártó üzemeknek közel a felét a Közép- 
Keleten és Kínában építik meg. A közel- 
keleti üzemek termékeit elsősorban 
exportálni fogják, főleg Kínába, ahol 
2011 -ben a várható nagy igények kielégíté
sére a saját gyártású PP kiegészítésére még 
további 4 Mt/év PP-t fognak importálni. 
(Forrás: Hydrocarbon Processing, July 
2002, pp. 27. 29) SP
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SZEMÉLYI HÍREK

Borossay József 
(1932-2002)

Türelemmel viselt súlyos betegség után 2002. 
szeptember 28-án elhunyt dr. Borossay József, 
a kémiai tudomány kandidátusa, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Általános és Szer
vetlen Kémiai Tanszékének docense, a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Tömegspekt- 
rometriai Társaságának elnökségi tagja.

Személyében a magyar tömegspekt
roszkópia nemzetközi hírű kutatóját és a Tár
saság vezetésében évtizedek óta tevékenykedő 
tagját veszítettük el. A Magyar Tudományos 
Akadémia Spektrokémiai Munkabizottságá
nak 10 éven át titkára, majd 1988-tól 1996-ig 
elnöke és az Analitikai Bizottság tagja volt.

Az ELTE-en 1954-ben végzett okleveles 
vegyészként. Már hallgatóként, tanára dr. 
Cornides István révén megismerkedett a 
tömegspektrometriával, ami élete végéig 
egyik fő kutatási területe volt.

Pályáját az Egyesült Izzó kutató részlegé
ben kezdte. Az itt eltöltött 15 év alatt többször 
volt lehetősége ismereteit vendégkutatóként 
külföldi egyetemeken bővítenie.

1969-ben kezdett dolgozni az ELTE Álta
lános és Szervetlen Kémiai Tanszékén, ahol 
megszervezte és elindította a tömegspekt- 
rometriás kutatásokat. Először a gázfázisú 
ionkémiai folyamatok elméleti kérdéseivel és 
energetikájával foglalkozott, majd érdeklődé
se egyre inkább az alkalmazott kutatások, 
elsősorban a gázanalitika irányába fordult. 
Ennek keretében foglalkozott specifikus leve
gőszennyezők, ipari gázok, szigetelőolajok 
hibagázainak és szilárd szigetelők bomláster
mékeinek diagnosztikai célú minőségi és 
mennyiségi meghatározásával. A tömegspekt- 
rometriát a gázkromatográfiás technikával ki
egészítve igen hatékony környezetanalitikai 
laboratóriumot hozott létre, amely számos 
ipari probléma kutatását és megoldását tette 
lehetővé. Eredményeit több mint 70 közle
ményben és számos konferencia-előadásban 
ismertette.

Ugyanakkor laboratóriuma a vegyész és 
kémiatanár speciális képzés egyik rangos mű
helyévé is vált, ahol gondos témavezetés mel
lett számos tudományos diákkörös, diplomá
zó és doktorjelölt hallgató ismerkedhetett meg 
a szakma szépségeivel és mesterfogásaival. 
Borossay József ezen túlmenően részt vállalt

Stefanovits Pál gyémántdiplomás vegyészmérnök

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetemen a hagyományoknak megfe
lelően ez évben is a tanév elején adták át az 
arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomákat 
azoknak a volt hallgatóknak, akik 50, 60,65 
vagy 70 évvel ezelőtt kapták meg mérnöki 
oklevelüket. Az idén szeptember 6-án ve
hették át díszoklevelüket a jubilánsok, kö
zöttük Stefanovits Pál professzor emeritus, 
az MTA rendes tagja, aki 1942-ben szerezte 
meg vegyészmérnöki oklevelét. Évfolya
mukból számos kiemelkedő vegyészmér
nök került ki, akik később a magyar tudo
mányos élet, a szakma, az ipar, a gazdasági 
élet és az államigazgatás fontos területein 
szereztek hírnevet, megbecsülést és ez által 
öregbítették az alma mater jó hírnevét is.

Mérnöki pályafutását a Földtani Intézet
ben kezdte, részt vett az országos talajtérké
pezési munkában. Később az Agrokémiai 
Kutatóintézetbe került, a talajtérképezési 
osztályt vezette. Irányításával kezdődtek a 
talajgenetikai kutatások, majd az eróziós 
térképezési munkák. Megszerkesztette az 
ország talajgenetikai és talajeróziós térké
peit, részt vett a FAO-UNESCO Európa ta
lajtérkép szerkesztési munkálataiban, vala
mint új foldértékelési rendszer

kimunkálásában.
Szakértőként 1975-ben eredményesen 

bekapcsolódott az MTA KKKI talajtani 
komplex vizsgálataiba is, ennek keretében a 
röntgendiffrakciós vizsgálatok adataival áb
rázolták a talajszelvény teljes anyagainak és 
az agyagos részek ásványi összetételét.

Kutatási eredményeit 1965 óta az oktatás 
területén hasznosítja. Hosszú éveken át ve
zette a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Talajtan Tanszékét.

Osztályelnöke volt az MTA Agrártudo
mányok Osztályának, tagja volt az MTA Ta
lajtani és Agrokémiai Kutató Intézete Tudo
mányos Tanácsának, az MTA Doktori 
Tanácsának, az Országos Akkreditációs Bi
zottság Környezettudományi Szakbizottsá
gának, az Országos Környezetvédelmi 
Tanácsnak. Tagja az Osztrák, az Ukrán Tu
dományos Akadémiának, választott tagja a 
Német Természettudósok Akadémiájának, a 
Közép-európai Tudományos és Művészeti 
Akadémiának, tiszteletbeli tagja a Magyar 
Földrajzi, a Magyar Talajtani Társaságnak. 
A bécsi Universität für Bodenkultur és a gö
döllői Szent István Egyetem tiszteletbeli 
doktora.

Számos kitüntetésben részesült. így

mkl

az egyetemi alapképzésben is: átszervezte és 
megújította az emelt szintű Szervetlen Kémiai 
Gyakorlatokat, aminek keretében a hallgatók 
modem preparatív módszerekkel és korszerű 
anyagokkal ismerkedhettek meg. Számos új 
előadást is kezdeményezett, ezek közül rend
kívül népszerű volt például a Környezetana
lízis és a Környezeti állapot diagnosztizálása. 
Tanítványai közül számosán a tudományos 
élet jelentős személyiségei.

Oktatói és kutatói munkája mellett fon
tos szerepe volt a tömegspektroszkópusokat 
összefogó szervezetek működésében: a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektro- 
szkópiás Szakcsoportjának 1962-től 1988-ig 
titkára, 1988-tól 1993-ig alelnöke, aTömeg- 
spektrometriai Társaságnak 1994. évi meg
alakulásától haláláig elnökségi tagja volt. 
A Budapesten rendezett 13. Nemzetközi 
Tömegspektrometriai Konferencia (IMSC) 
Szervező Bizottságának alelnökeként járult 
hozzá annak sikeréhez.

Tudományos és közéleti tevékenységéért 
a Magyar Kémikusok Egyesülete idei köz
gyűlésén Preisich Miklós-díjjal tüntették ki.

Tanítványai, munkatársai, barátai és az 
egész magyar tömegspektroszkópus társada
lom kegyelettel őrzi emlékét.

Horváth Gyula -  Szepes László

többek között megkapta az Állami díjat, az 
Ipolyi Amold-díjat, a MTESZ-díjat, a 
Treitz Péter-, a Tessedik Sámuel-, a Doku- 
csajev-, a Vadas Jenő-emlékérmeket, a Ma
gyar Köztársaság zászlórendjét, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 
az MTA Aranyérmét.

A kémikus társadalom és a Magyar Ké
mikusok Lapja szerkesztőbizottságának 
nevében gratulálunk a kiemelkedő eredmé
nyeket elért gyémántdiplomás vegyész
mérnöknek, további sikereket és jó egész
séget kívánunk.

Sz.I.

Orbán István kitüntetései

Orbán István, az Egis Gyógyszergyár Rt. 
vezérigazgatója Pro Urbe-díjban részesült. 
A Fővárosi Közgyűlés egyik legmagasabb 
kitüntetését szeptember végi ülésén össze
sen hat személynek ítélte oda.
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége (MGYOSZ) jogelődje megala
kulásának 100. évfordulója alkalmából tar
tott szeptember végi ünnepi közgyűlésen 
Orbán István általános alelnök MGYOSZ- 
díjban részesült a munkaadói érdek- 
képviseletek kiépítése és a lobbizás érde
kében kifejtett tevékenységéért. Gratulá
lunk.
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A Richter Gedeon Alapítvány „A Magyar Kémia 
Oktatásáért” díjainak átadása és díjazottjai
(Budapest, 2002. október 10.)

Immár negyedik alkalommal ünnepélyes 
keretek között vehette át négy kémiatanár 
kiemelkedő munkájáért „A Magyar Kémia 
Oktatásáért”-díjat. A díj átadására az MTA 
Akadémiai Klubjának termében került sor. 
A rangos elismerést a Richter Gedeon Ala
pítvány a Magyar Kémiaoktatásért három
tagú kuratóriuma évente ítéli oda olyan 
középiskolai és általános iskolai kémiata
nároknak, pedagógusoknak, akik áldozatos 
munkájukkal járulnak hozzá a magasabb 
színvonalú képzéshez. Az Alapítvány
2002-ben Czirók Ede, Dr. Cs. Nagy Gábor, 
és Bodor Ferencné középiskolai tanárok
nak, valamint Györfi Istvánná általános is
kolai igazgatóhelyettesnek a kémiaoktatás
ban és a kémiaoktatásért végzett munkáját 
ismerte el.

A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar 
Kémia Oktatásért 1999-ben a Richter Ge
deon Rt. kezdeményezésével jött létre azzal 
a szándékkal, hogy a társaság a magyar- 
országi kémiaoktatásban és az azzal kap
csolatos ismeretterjesztésben közvetlenül 
vállalhasson támogató szerepet. Az alapít
vány feladatai közé tartozik többek között a 
kémiában kiemelkedő eredményeket elérő 
diákok és tanárok felkarolása, elismerése és 
díjazása, valamint a kémiaoktatásban bekö
vetkező változások figyelemmel kísérése, 
publikálása.

Az ünnepélyes díjátadáson Löw Miklós, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke üdvö
zölte a nagyszámú résztvevőt, köztük a saj
tó résztvevőit. Méltatta a kémiaoktatás fon
tosságát, színvonalának növelésének 
szükségességét és ebben az alapítvány sze
repét.

A négy díjazottnak (ld .fotó) gratulálunk 
és rövid szakmai életrajzukat az alábbiak
ban közöljük.

Czirók Ede

A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolá
ban érettségizett, egyetemi tanulmányait az 
ELTE TTK kémia-fizika szakán folytatta, 
majd jeles eredménnyel diplomázott 
1986-ban. Egyetemi évei alatt Tudományos 
Diákköri tevékenységet végzett az Általá
nos és Szervetlen Kémiai Tanszéken. Dip
lomájának megszerzése után egy évet a 
Trefort utcai (akkor Ságvári Endre) Gya
korlóiskolában óraadó tanárként töltött. 
1987 óta tanít az ELTE Apáczai Csere Já
nos Gimnáziumban, közel 10 éve kémia ve
zetőtanárként V. éves tanárjelöltek gyakor
lóiskolai munkáját irányítja. 1996-98 
között elvégezte az ELTE TTK Doktori Is

koláját. 1992-től érettségi elnökként is te
vékenykedik, 2001-től kémiai oktatási 
szakértő.

1993 és 2000 között 9 tanítványa szere
pelt kiemelkedő sikerrel Nemzetközi Ké
miai Diákolimpiákon. Az elmúlt hét évben 
35 tanítványa jutott be az Irinyi János 
Középiskolai Kémiaverseny országos dön
tőjébe, 28 tanítványa volt döntős az orszá
gos középiskolai tanulmányi versenyen. 
1994-96 között az ELTE TTK Fizikai Ké
mia Tanszékén működő kutatócsoport 
munkájába is belekapcsolódott. Az itt vég
zett méréseinek eredményei két angol nyel
vű jelentős nemzetközi szakmai folyóirat
ban kerültek publikálásra. Tankönyv- és 
tantervbírálói tevékenységet is végez, 
könyvírással is foglalkozik.

Dr. Cs. Nagy Gábor

1969-ben szerzett kémia-fizika tanári dip
lomát a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetemen, 1978-ban doktorált aktív 
tanítási-tanulási témakörben. Az ezt követő 
5 évben a Debreceni Vegyipari Szakközép- 
iskolában tanított, majd 7 éven keresztül a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Kémiai 
Szakmódszertani Részletének oktatójaként 
szervezte és irányította a tanár szakos hall
gatók képzését. 1979-ben kinevezték egy
kori középiskolája, a mai Erdey-Grúz Tibor 
Vegyipari Középiskola és Kollégium igaz
gatójává. Tanítványai évek óta szerepelnek 
sikerrel belföldi és külföldi kémiaversenye
ken egyaránt. 1983-ban a szakközépiskolai 
igazgatók megyei munkaközösségének ve

zetőjévé választották. A középfokú ve
gyész szakképzésnek az utóbbi két évtized
ben megvalósított tartalmi, strukturális kor
szerűsítésében jelentős részt vállalt, több új 
oktatási program, óratervi háló kimunkálá
sával bízták meg, tantervet és tankönyvet 
írt és lektorált. 1991-ben sikerrel pályázott 
a Munkaügyi Minisztérium világbanki pro
jektjében való részvételre, így iskolája 
1993-ban elkezdhette a „világbanki mo
dell” bevezetését. 1991-ben tagnak válasz
tották a városi önkormányzat közgyűlé
sének oktatási és nevelési bizottságába, 
1992 nyarán a polgármesteri vezetés felkér
te a Hivatal Kulturális és Oktatási irodájá
nak vezetésére. 1993-ban kiváló közigaz
gatási vizsgát tett, elvégezte az MKM által 
támogatott, az új oktatási törvények beve
zetését megalapozó tanfolyamot. 1992-94 
között a Debreceni MJ Városi Polgármeste
ri Hivatal Kulturális és Oktatási irodájának 
vezetője, 1994 augusztusában visszakerült 
igazgatói munkakörbe, iskolai tevékenysé
ge középpontjában a „világbanki modell” 
folyamatos kiterjesztése áll.

Bodor Ferencné

Kémia-biológia szakos tanárnő, aki 1968 
augusztusa óta dolgozik az Erzsébet Király
né Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközép- 
és Szakiskolában. Kémiát és a kémiára épü
lő anyagismeretet tanít kozmetikustanulók
nak. Tanítványai évtizedek óta a legjobbak 
között vannak az országos szakmai verse
nyeken, s ma már a legismertebb kozmeti
kai mesterek is büszkék arra, hogy az ő 
tanítványai lehettek. Bodor Ferencné 2003- 
ban fejezi be harmadik igazgatói ciklusát, s 
nyugdíjba vonulással zárja aktív pedagógu
si pályafutását.

„A Magyar Kémia Oktatásáért” díjazottjai, balról jobbra Czirók Ede, Györfi Istvánná, 
Bodor Ferencné, Cs. Nagy Gábor. (Fotó: Olasz Sarolta)
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Győrfi Istvánná

Középiskolai tanári diplomáját az ELTE 
TTK biológia-kémia szakán szerezte 
1968-ban. Diplomaszerzés után egy éven 
keresztül a Szent János Kórház Központi 
Laboratóriumában dolgozott, 1969 óta a fő

városi önkormányzat Somogyi Béla Utcai 
Általános Iskolájának tanára. 1976-tól ke
rületi kémiai munkaközösség-vezető. 1977 
óta a Tanárképző Főiskola matematika-ké
mia szakos hallgatóinak tanítási gyakorlat- 
vezető tanára, 1986-tól igazgatóhelyettes. 
1996-tól a józsefvárosi minőségbiztosítási

és -ellenőrzési programban a természettu
dományi csoport vezetője, 2001-ben a 
Comenius I. program tanári csoportjának 
vezetője lett. Rendszeresen továbbképezi 
magát és tapasztalatait továbbadja kerületi 
kollegáinak is.

Charles Simonyi kutatói ösztöndíj átadása

Simonyi Károly professzort a Magyar Tu
dományos Akadémia -  2000. évi ünnepi 
közgyűlésén -  Aranyéremmel tüntette ki. 
Fia, Charles Simonyi, a Microsoft szoftver- 
fejlesztésének vezetője, amikor édesapja 
nevében átvette a kitüntetést, 25 millió fo
rintot ajánlott fel a Simonyi család nevében 
a magyar tudomány támogatására.

Az adományozást követően 2000. au
gusztus 10-én, az Oktatási Minisztérium, a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Simonyi 
család és az Alapítvány a Magyar Felsőok
tatásért és Kutatásért (AMFK) megállapo
dást kötött a Charles Simonyi Kutatói Ösz
töndíj megalapítására. Az ösztöndíjat, 
amelynek éves összege 2,5 millió forint, 
évente három, egyetemen vagy kutatóinté
zetben dolgozó, kimagasló teljesítményt 
nyújtó kutató kaphatja meg.

Az ösztöndíjakat ebben az évben, októ
ber 14-én Hiller István politikai államtitkár 
és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke adta át. A 2002-ben 
a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat né
gyen nyerték el: Elekes Károly biológus, 
Fülöp Ferenc vegyész, Lantos Béla mér
nök, Miskolczy Ambrus történész.

A kitüntetetteknek gratulálunk, a továb
biakban a szép sikert elért kollegánk, Fülöp 
Ferenc tudományos pályáját ismertetjük.

Fülöp Ferenc 1952-ben született az alföldi 
Szánkon. A József Attila Tudományegye
temen 1975-ben szerzett vegyész oklevelet, 
tudományos pályafutása azóta is ehhez az 
egyetemhez köti. A szerves- és gyógyszer
kémiával már harmadéves egyetemistaként 
elkötelezte magát és az OTDK fődíjának, 
illetve a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Diplomamunka Országos Nívódíjának el
nyerésével már hallgatóként tekintélyt pa
rancsoló elismerést vívott ki magának.

Főbb eredményeit egyrészt a hagyomá
nyosnak tekinthető területeken (telített 
heterociklusok és a gyűrű-lánc tautoméria 
vizsgálata) érte el, de az elmúlt években ki
emelt figyelmet szentelt új kutatási irányok 
(enzimkatalizálta reakciók, kombinatori
kus kémia, önszerveződő oligomerek vizs
gálata stb.) indításának. A nem fehérjealko

tó aminosavakból felépített peptidek szin
tézise és vizsgálata területén végzett úttörő 
munkásságát az a kiemelt elismerés érte, 
hogy összefoglaló cikk írására kérte fel a 
kémikusok egyik legtekintélyesebb folyó
iratának, a 21 feletti impakt faktorú Chemi
cal Review-nak a szerkesztőbizottsága. 
A dolgozat az elmúlt évben jelent meg. 
Az alapkutatás mellett folyamatosan mun
kált benne a felfedező-gyógyszerkutató. 
Az egyik általa szintetizált molekulát a 
Chinoin kiválasztotta fejlesztésre, egy má
sik molekulája, mely új hatásmechanizmu
sú gyulladásgátló gyógyszer reményével 
kecsegtet, preklinikai fejlesztés alatt áll a 
BioTie céggel együttműködésben. Ezeknek 
a munkáknak a sikerét 14 szabadalma bizo
nyítja.

Tudományos eredményessége mellett 
meghatározó fontosságú számára a tanítás, 
és különös gondot fordít a fiatal tehetségek 
pályájának elősegítésére. Eddig két kandi-

Amint a helyszín alapján várható is volt, az 
Európai Zeolit Társaságok Szövetségének
2. konferenciája nagyszámú résztvevőt 
vonzott és jelentős szakmai sikert hozott. 
A Magyar Zeolit Társaság jelenlévő tagjai 
(a Szegedi Tudományegyetemről, Buda
pestről az MTA Kémiai Kutató Központjá
ból és a Veszprémi Egyetemről) jólesően 
nyugtázták, hogy a résztvevők szerint a 
folytatandó sorozatot az Egerben rendezett 
1., nagysikerű konferencia alapozta meg.

Az előadások és poszterek teljes anya
gát az Elsevier Kiadó a Studies in Surface 
Science and Catalysis sorozat 142. A és B 
köteteként (szerkesztők: R. Aiello, G. Gior-

dátusi, öt egyetemi doktori és hat PhD-érte
kezés készült az irányításával, legtöbb hall
gatója máris jelentős szakmai elismerést 
(díjak, posztdoktori ösztöndíjak) szerzett. 
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai segítsé
gével elérte, hogy valamennyi PhD hallga
tója a képzés során 6-12 hónapos külföldi 
tanulmányúton vehetett részt. A legtehetsé
gesebb tanítványaiból körülötte kialakult 
tudományos iskola, melyet az OTKA is ki
emelt támogatásra méltónak ítélt, önmagá
ban is fémjelezhetné nevelői, oktatói ké
pességeit, de a legnagyobb elismerést 
számára minden bizonnyal az a megtisztel
tetés jelenti, hogy hallgatóitól háromszor is 
elnyerte az „Év legjobb oktatója” díjat.

Az egyik Charles Simonyi Kutatói Ösz
töndíjat így ebben az évben egy olyan kivá
ló, iskolateremtő gyógyszerkémikus kapja, 
aki Simonyi Károly professzor példáját kö
vetve, szívügyének érzi a magasszintű taní
tást, nevelést.

Szökefalvi-Nagy Zoltán

dano, F. Testa) jelentette meg, aminek be
vezetőjében Carmine Colella, nápolyi pro
fesszor, a FEZA Tanácsának elnöke a szá
munkra megtisztelő, következő sorokat 
írta: „AFEZA-t 1995. július 12-én, Szom
bathelyen alapították a francia, német, ma
gyar, olasz, holland, angol, bolgár és spa
nyol nemzeti zeolit társaságok képviselői. 
Az alapszabályt 1996. január 25-én fogad
ták el. Később csatlakozott még a román, 
grúz, lengyel, cseh, portugál és szlovák 
zeolit társaság, ill. csoport.......Az arra vo
natkozó javaslatot, hogy a FEZA égisze 
alatt szervezni kellene egy nemzetközi kon
ferenciát, a Magyar Zeolit Társaság vezetői

Események, tudományos ülések, 
megemlékezések______________

2. FEZA (Federation of the European Zeolite Associations) 
Konferencia
(T aorm ina , S z ic ília , 2 0 0 2 . s z e p te m b e r  1 -4 .)
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tették 1998-ban, a FEZA Tanácsának Buda
pesten tartott ülésén. Bár ilyen konferencia 
nem szerepelt a FEZA alapszabályában, a 
tanács tagjai a javaslatot lelkesen fogadták, 
így az 1. Nemzetközi FEZA Konferencia
1999. szeptember 1-4. között volt Egerben. 
A sikeres konferencia hasonló folytatásra 
bátorította a FEZA Tanácsát.” (A konferen
ciasorozat indításában az egri 1. FEZA 
Conference megszervezésével jelentős sze
repe volt Beyer Hermannak, aki az 1991 
óta sikeresen működő Magyar Zeolit Társa
ság első, a FEZA megalakításában is aktív 
szerepet játszó elnöke volt, és Kiricsi Imré
nek, aki az egri konferencia előtt vette át és 
jelenleg is betölti az elnöki posztot).

A konferencia 80 előadása két szekció
ban, 8 témakörbe csoportosítva hangzott el. 
A „Zeolitok szintézise és jellemzése” téma
kört A. Zecchina (Olaszország) „Zeolitok 
jellemzése spektroszkópiai módszerekkel” 
című plenáris előadása vezette be, a „Kata
lízis” témakört pedig A. Corma (Spanyol- 
ország) „A mikropórusos molekulaszűrők
től a mezopórusosokig: az összetétel és 
szerkezet katalízishez történő adaptálása” 
címmel. A „Mezopórusos molekulaszűrők” 
témakör plenáris előadója F. Di Renzo 
(Franciaország) volt, míg az „Új anyagok 
és alkalmazások”-at J. Sterte (Svédország) 
„Különböző szerkezetű (film, membrán) 
molekulaszűrők tervezésének lehetőségei” 
című előadása nyitotta. A „Szerkezeti ana
lízis és modellezés” témakör plenáris elő
adója A. Miyamoto (Japán) volt, aki „Szá
mítógépes módszerek a zeolitok 
tervezésében” címmel tartotta előadását.

Az előzőeken kívül még „Adszorpció, 
diffúzió és elválasztás”, „Ioncserés módo
sítás”, valamint „Természetes zeolitok” té
makörök szerepeltek a programban.

A plenáris előadásoknak megfelelő idő

tartamban „A szerkezet és aktivitás viszo
nya zeolitokban” címmel ismertette FEZA 
díjjal jutalmazott doktori disszertációját
J.A. van Bokhoven, fiatal holland kutató.

Az előadások mellett 164 poszter és a 
legfrissebb eredményeket tartalmazó 58 
„Recent Research Report” is bemutatásra 
került.

Új tendenciaként jelentkezett több mun
kában is a klasszikus, mikrométeres zeolit- 
kristályok helyett, kisebb, nanométeres 
kristályok szintetizálása, ami által a diffúzi
ós út lerövidül, a kristály belseje is hozzá
férhető és így megnő a katalitikus aktivitás.

Továbbra is komoly erőfeszítések tör
ténnek szénhidrogének egy lépésben törté
nő oxidációjára (pl. benzolból fenol) alkal
mas katalizátor kifejlesztésére.

A magyar résztvevők 4 orális előadással:
Hernádi Klára, Kónya Zoltán, Siska 

Andrea, Kiss János, Oszkó Albert, B. Nagy 
János, Kiricsi Imre: The role of zeotype 
catalyst support in the synthesis of carbon 
nanotubes by CCVD;

Hernádi Klára, Méhn Dóra, Labádi Im
re, Pálinkó István, Sitkéi Edit, Kiricsi Imre: 
Modelling superoxide dismutase: immobi
lizing a Cu-Zn complex in porous matrices 
and activity testing in H20 2 decomposition;

Varga Zoltán, Háncsok Jenő, Tolvaj G., 
Wahlné Horváth L, Kalló Dénes: Hydro
dearomatization, hydrodesulfűrization and 
hydrodenitrogenation of gas oils one step 
on Pt,Pd/H-USY; és

S. Perathoner, F. Pino, G. Centi, G. 
Giordano, A. Katovic, J. B. Nagy, K. Lázár, 
P Fejes: One-step benzene oxidation to 
phenol. Part II: catalytic behaviour of Fe- 
(Al)MFI zeolites;

és 9 poszter előadással szerepeltek a 
konferencián:

J. Háncsok, A. Holló, I. Valkai, Gy. Szau-

Kozmetikai tudomány a globalizálódó piacon -  22. IFSCC 
Kongresszus
(E dinburgh , 2 0 0 2 . s z e p te m b e r  2 3 -2 6 .)

A  Kozmetikai Kémikus Társaságok Nem
zetközi Szövetsége (IFSCC) 22. kongresz- 
szusának Edinburgh adott otthont, köze
lebbről az Edinburgh-i Nemzetközi Kong
resszusi Központ (EICC). 39 országból kb. 
ezer delegátus vett részt a rendezvényen, 
de nagyszabású volt a kongresszus kereté
ben tartott kiállítás is 82 cég részvételével, 
melyet az a One Step kiállításszervező cég 
rendezett, amely a CHI-kiállításokat is or
ganizálja.

A tudományos program rendkívül gaz
dag volt. A plenáris előadásokkal együtt 60

orális, továbbá 144 poszter publikáció ka
pott helyet a műsorban. Az előadások pár
huzamosan két teremben, összesen 6 szek
cióban zajlottak. A szekciók címei ugyan 
nem reprezentálják a tematika sokszínűsé
gét, de vezérfonalként érdemes felsorolni 
azokat:

-  (bőr)kondíciójavítás a biológia segít
ségével,

-  a nemkívánatos bőrreakciók felbecsü
lése,

-  a külső világ kívül tartása,
-  az érzet és az érzékelés,

er, D. Kalló: Simultaneous desulfurization 
of sulfur containing n-pentane fractions 
over Pt/H-mordenite catalyst;

B. Imre, Z. Kónya, I. Hannus, J. Halász,
J. B. Nagy, I. Kiricsi: Hydrodechlorination 
of chlorinated compounds on different zeo
lites;

F. Lányi, J. Valyon, I. Kiricsi: Catalytic 
and infrared spectroscopic study of 
NO+CO reaction over iron-containing pil
lared montmorillonite;

Gy. Onyestyák, J. Valyon, L.V.C. Rees: 
A  frequency-response study of the kinetics 
of ammonia sorption in zeolite particles;

Gy. Onyestyák, D. Kalló: Catalytic be
havior of Cd-clinoptilolite prepared by 
introduction of cadmium metal onto cation
ic sites;

G. Giordano, A. Katovic, S. Perathoner,
F. Pino, G. Centi, J. B Nagy, K. Lázár, P. 
Fejes: One-step benzene oxidation to phe
nol. Part I: preparation and characterization 
of Fe-(A1)MFI type catalysts;

Gy. Onyestyák: Thermal decomposition 
of sodium azide in various microporous 
materials;

A. Tamási, K. Niesz, I. Pálinkó, L. Guczi, 
I. Kiricsi: Modifying the acidic properties 
of PtZSM-5 and PtY zeolites by appropria
tely varying reduction methods; és

K. Lázár, G. Pál-Borbély, A. Szegedi, H
K. Beyer: Coordination and oxidation 
states of iron incorporated into MCM-41.

A FEZA Tanácsa a következő időszakra
M. Derewinskit (Lengyelország) választotta 
elnökének, míg a 3. FEZA Konferencia szer
vezésének jogát a cseh zeolitosok kapták .//'n 
Cejka vezetésével. Minden remény megvan 
arra, hogy 2005 augusztusában, Prágában az 
első kettőhöz hasonló, sikeres és jó hangula
tú konferencián vehessünk részt.

Hannus István

-technológia: olyan technológiák al
kalmazása, melyek előnyösek a ter
mék szempontjából,

-  az elvárások bizonyítása, a termékek 
hatékonysága.

A poszterbemutatón is ebbe a 6 szekció
ba sorolták a publikációkat, de itt még na
gyobb volt a témák változatossága.

A tudományos programban bő teret 
kaptak az öregedés elleni készítmények. 
Összefoglaló (plenáris) előadás is elhang
zott a témában. Textúra vizsgálatokat 
végeztek az öregedés validációjára. A nap
fény károsító hatásával többen is foglalkoz
tak. Ismertették a napfény kollagénrostokra 
gyakorolt káros hatásának a mechanizmu
sát.

A napozó készítmények és vizsgálatuk 
egyébként is kiemelt témái voltak a kong
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resszusnak. Beszámoltak új szerves és szer
vetlen fényvédő anyagokról, így pl. a 
hidroxifenil-triazinokról, melyeket a fény
védő anyagok új generációjának tituláltak. 
A fényvédőhatás vizsgálatára számos új in 
vivő és in vitro metodikát ajánlottak. 
A súlypont inkább az UV-A szűrőhatás 
vizsgálatán volt. Foglalkoztak továbbá a 
napozó készítmények hosszú idejű hatásá
nak biztosításával is.

Az antioxidáns és a gyökfogó hatékony
ság kérdése szintén központi téma volt. 
Rendszert dolgoztak ki a redoxszabályo- 
zásra: az antioxidáns és a prooxidáns hatás 
biztosítása. Összehasonlító vizsgálatot vé
geztek a fiatal és az idős sejtek antioxidáns 
aktivitására. Mindkét témakörben új in 
vivő és in vitro módszereket dolgoztak ki.

A stressz, beleértve a hösokkot is, hatá
sára képződő kóros proteinekkel és a káros 
jelenség kivédésével több előadás is foglal
kozott. A megelőzésre és a védelemre egy
aránt tettek ajánlásokat. Tárgyalták az oxi- 
datív stresszhatást is.

A hidratációval is többen foglalkoztak. 
Poliglicerin-zsírsav észterek alkalmazásá
val új, hatékony vízmegtartó rendszert dol
goztak ki. A bőr rugalmasságát tribológiai 
módszerrel mérték. A közlések szerint kö
telezővé vált, hogy a tisztítószerek esetében 
a hidratáló hatékonyságát kell biztosítani.

Fejlődésről számoltak be a dezodoráló 
és az antiperspiráns témában is. Kiemelhe
tő a petroszelénsav antiperspiráns aktivitá
sa. Új adatokat ismertettek továbbá a 
kathon biocid hatékonyságára is.

A hajápoló készítmények és vizsgálatuk 
hagyományosan tág teret kaptak a műsor
ban. Veriscan néven új terméket jelentettek 
be, mely a follikulusok regenerálása révén 
a haj növekedését is kedvezően befolyásol
ja. Másoknak új szinergens antioxidán- 
sokkal a haj oxidatív károsodását sikerült 
gátolni. Beszámoltak még új típusú savas 
hajfestékekről, szőkítőkről és cross-link 
rendszerű kopolimerekről. Az ismertetett 
vizsgálati módszerek közül újszerű eljárás, 
hogy a haj fényét lézerfény-reflexióval 
mérték.

Népes csoport volt a klinikai jellegű  
borvizsgálatoké is. Rendszert dolgoztak ki 
az érzékeny bőrök osztályozására, in vitro 
módszert a bőrirritáció vizsgálatára, és spe
ciális sejtek alkalmazásával az egyes aller
giafajták identifikálását is sikerült megol
dani.

A mikrobiológia is központi téma volt. 
Újra meghatározták a humán mikroflórát, 
foglalkoztak az érzékeny bőrápoló termé
kek mikrobiológiai egyensúlyának biztosí
tásával.

A technológiai témakörben recepturai

A vegyipari minőségirányítást oktatók képzése
(B u dapest, 2 0 0 2 . s z e p te m b e r  2 5 -2 6 .)

A holland középszintű szakoktatásért fele
lős intézmény, a VAPRO-OVP, a hazai 
testvérintézmény, a Nemzeti Szakoktatási 
Intézet (NSZI), és két munkáltatói érdek- 
képviselet, a MAVESZ és a MAGYOSZ 
szervezésében kétnapos munkaértekezletet 
tartottak Budapesten. Ezen 12 szakközépis
kolai tanár, 20, a vállalatoknál a minőség
ügyben és 2, az oktatásban dolgozó munka
társ vett részt. A képviselt vállalatok a 
Forte Rt., a Humánpharma Kft., a VSZM 
Kft., az ICN Rt., a Humán Rt., a SZEVIKI 
Rt., a Kaposplast Kft., a TVM Rt., a Richter 
Gedeon Rt., az Egis Rt., a Mól Rt., a TVK 
Rt., a Biogal Rt., és a Béres Rt. voltak. Je
len volt az NSZI négy munkatársa is.

Az indító előadásban Jack Mens, a 
VAPRO igazgatója ismertette, hogy Hol
landiában csak általános feldolgozóipari 
szakmunkásokat képeznek. A VAPRO be
vételei csak harmadrészben származnak ál
lami támogatásból, a többit a piacon szerzik 
meg. Irányító szerveiben az iparág képvise
lői ülnek, akik így közvetlenül befolyásolni 
tudják az oktatási módszereket, melyeket

itt alakítanak ki. A magyar viszonyokról 
részletes felmérést készítettek a munka
adók és a munkavállalók szervezeteinek 
megkérdezésével. Ebből kiderült, hogy a 
munkáltatók a középfokú szakképesítéssel 
rendelkezők szakmai ismeretanyagát bősé
gesen elegendőnek tartják, azonban kom
munikációs készségük, csoportmunkában 
való részvételük, gazdasági ismereteik egy
általán nem kielégítőek.

Körtvélyessy Gyula, a Magyar Kémiku
sok Egyesületének főtitkára előadásában a 
minőségirányitás újabb irányzatairól és azok 
szakmunkás szintű alkalmazásáról szólt.

A második napon a résztvevők munka- 
csoportokban egy általuk kiválasztott 
technológia vagy technológiai lépés minő
ségirányításának szakmunkás szintű beve
zetéséről beszélgettek, majd a tapasztala
tokat megosztották a többi csoporttal. 
Az igen élénk vita és megbeszélés alapján 
a felmerült problémák a következők vol
tak.

1. Oktatás
A  szakmunkások csoportmunkára és

mkl

nézőpontból a hidratáló hatású tisztítósze
rek, az új poliglicerin-zsírsavészter kombi
nációt tartalmazó hidratáló készítmények, 
flavonoid-tartalmú termékek, valamint 
több hajápoló készítmény említhető meg. 
Technológiai szempontból az ultra ala
csony nyomás alkalmazása egyes porké
szítményeknél, az ún. mikro-mixerek hasz
nálata pumpás kiszerelésű emulziók 
esetében, valamint a habkészítmények kol
loidkémiai vizsgálata említhetők meg. Eb
ben a szekcióban kapott helyet Hangay 
György és Kelen András „Improvement of 
skin’s condition by herb-extracts and their 
complexes” c. poszterpublikációja is.

A kongresszus keretében tartották a 
Szövetség közgyűlését és az elnökség újra
választását. Az új elnök Angéla Janousek 
(Coty, Anglia) lett, aki még elnökhelyettes
ként vezette az IFSCC elnökségi delegá
cióját az V. Nemzetközi Kozmetikai és 
Háztartás-vegyipari Kongresszusunkon 
(Budapest, 2002. április 17-19.). Bőséges 
információt kaptunk az IFSCC soron kö
vetkező két rendezvényéről, a 2003-as szö
uli konferenciáról és a 2004-es Orlandóban 
rendezendő kongresszusról.

Hangay György

kommunikációra való készségét javítani 
kell. Igen fontos lenne az üzemi gyakorlat
ra alkalmas tanüzemek megszűnésének 
megállítása és ezek széles körű használata. 
A mérések kiértékelésére és a statisztikai 
adatfeldolgozásra vonatkozó alapismeretek 
hiányosak. Hasonlóan fontos lenne a koc
kázatkezelési elvek, valamint általában a 
feljegyzési módszerek oktatása is. Az új/ré- 
gi eljárások „miértjeiről” való ismeretek át
adása jelentősen javítaná a dolgozók moti
váltságát.

Nagyon fontos kérdésként merült fel, 
hogy nemcsak a minőségirányítási ve
gyésztechnikusok, hanem minden szakké
pesítéssel rendelkező számára oktassák a 
minőségszemléletet. A belső és a külső ve
vők igényei kielégítésének kell lennie a na
pi munka legfontosabb céljának a dolgozók 
számára.

Az NSZI több módszertani anyagot ké
szített, de ipari gyakorlati példák átadását, 
minőségirányítást segítő szoftverek hasz
nálatának lehetővé tételét az oktatásban, el
lenőrzési tervek átadását, színes és életteli 
esettanulmányok ismertetését nagyon fon
tosnak tartották a jelenlévők. Nagyon hasz
nos lenne, ha az iparból kapnának ilyen 
anyagokat.
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Módszertani kérdés az is, hogy össz
hangot kellene teremteni a tantervek és a 
vizsgakövetelmények között, tekintetbe vé
ve a VAPRO felmérésből származó javasla
tait is a tematika módosítására.

2. Felelősség
A középfokú szakképesítéssel rendelke

zők igen változatos munkakört töltenek be 
az elhangzottak alapján a vállalatoknál. 
Egyes helyeken látszólag alig van döntési 
hatáskörük, máshol középvezetői beosztás
ban irányítási feladatot látnak el, naponta 
több szakmai és emberi döntéssel. Minden 
megbeszélésben felmerült annak szüksé
gessége, hogy e felelősségek pontos helyi 
meghatározásával nem lehet eleget foglal
kozni.

3. Vállalatirányítás
A folyamatokkal közvetlenül kapcsolat

ban lévő, azt legjobban ismerő dolgozók 
véleményének meghallgatása, az újítások
ba, az oknyomozásba és a helyesbítő intéz
kedések meghozatalába való bevonása fon
tos része kellene, hogy legyen a vállalati 
kultúrának. Amennyiben -  a külföldi gya
korlatnak megfelelően -  a hibáját azonnal 
jelentő dolgozó nem elmarasztalást, hanem 
dicséretet kapna, sokkal kisebb kárt okoz
nának ezek a hibák.

Felmerült, hogy sok vállalatnál ellenség
kép alakult ki a minőségirányítási osztályon 
és a termelésben dolgozók között. Az okta
tási osztály, a MEO és a termelés kapcsola
tának javítása, a kommunikációjuk lehetővé 
tétele mindenképpen átgondolásra érdemes.

Az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai 
Munkabizottság éves ülése
(V isegrád , 2002 . s z e p te m b e r  30. — o k tó b e r  1.)

A rendezvényen 22 egyetemi, akadémiai és 
ipari kutatóhely képviseletében, rekordszá
mú 150 kutató vett részt. A megnyitó során 
jelentették be, hogy az Akadémia tisztség
újító évében az újjáalakult munkabizottság
ba 33 köztestületi tag jelentkezett, akik kö
zül 26 jelölte Hermecz Istvánt a 
munkabizottság elnökének.

A megnyitó utáni első előadáson a ko
rábbi évekhez hasonlóan, „Az Alapítvány a 
Magyarországi Gyógyszerkutatásért” köz
hasznú társaság által az elmúlt egy évben 
sikeresen megvédett PhD dolgozatok szá
mára meghirdetett pályázat első helyezett
je, ezúttal Kurtán Tibor, (Debreceni Egye
tem, Szerves Kémia Tanszék) számolt be 
doktori dolgozatában elért színvonalas 
eredményeiről. Személyében tehetséges if
jú kollégát ismerhetett meg a hallgatóság.

Az első ülésszakot Erős István (Szege
di Egyetem, Gyógyszer-technológiai Inté
zet) a polimer gyógyszerhordozó rendsze
rekről tartott átfogó jellegű előadása 
nyitotta. Ezt követte közvetlen munkatársa 
Hódi Klára beszámolója pásztázó elektron- 
mikroszkóp gyógyszer-technológiai fej
lesztésben történő alkalmazásáról. Kapui 
Zoltán (Chinoin) egy ígéretes, szelektív hu
mán leukocita elasztázgátló, az SSR69071 
kifejlesztésének fontosabb állomásait te
kintette át. Trinka Péter (Egis Gyógyszer- 
gyár Rt.) a Cetirizin új előállítási lehetősé
gét mutatta be.

A következő szekcióban Perczel And
rás (ELTE TTK, Szerves Kémiai Tanszék) 
élvezetes előadásában mutatta be az NMR 
spektroszkópiai alkalmazását fehérje-li-

gandum kölcsönhatás vizsgálatára. Ezt kö
vetően Csányi Erzsébet (Szegedi Tudo
mányegyetem, Gyógyszer-technológai In
tézet) folyadékkristályos és mikroemulziós 
rendszerekről, majd Láncos Krisztina 
(Richter Gedeon Rt.) a hatóanyag-morfoló
gia ismeretének növekvő fontosságáról, 
Haskó Tibor (IVAX Gyógyszerkutató Inté
zet Kft.) a ,4C izotóppal jelzett GYKI- 
16084 szintéziséről, és a szekció végén 
Borza István (Richter Gedeon Rt.) NR2B 
szelektív NMDA antagonisták fejlesztésé
ről számolt be.

A vacsora előtti szekcióban először a 
Meditop Kft. kutatási eredményét ismer
hette meg az érdeklődő hallgatóság Dávid 
Ágoston időszerű gyógyszer-technológiai 
témákról, Dávid Adám Zoltán mikrohullá
mú technika alkalmazásával hyperol ned
vességtartalom meghatározásánál és 
Benkóczy Zoltán porinhaláló antidotum 
kapszula gyógyszerforma vizsgálatáról 
tartott előadásaiban. A szekciót záró elő
adásokban Zelkó Romána (Semmelweis 
Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógy
szerügyi Szervezési Intézet) amorf poli
mer szerkezetváltozásának vizsgálatát mu
tatta be fizikai öregedés során, és Gunda 
Tamás (Debreceni Egyetem, MTA Anti
biotikum-kémiai Kutató Csoport) az 
antibakteriális rezisztenciával kapcsolatos 
tényeket és gondolatokat osztotta meg a 
hallgatósággal.

A munkabizottság sokáig emlékezetes 
pillanatai közé tartozik a vacsora után meg
tartott „Esti beszélgetés” keretében Kusz- 
mann János (IVAX Gyógyszerkutató Inté

A szakoktatók -  amint ez előbb is szere
pelt -  nagyon örülnének, ha a vállalatokkal 
való kapcsolatuk szorosabbá válna, hiszen 
a szakmai anyagokkal való segítésen túl a 
visszajelzés is fontos lenne számukra. Ki
csit szomorúan vették tudomásul, hogy az 
iparban dolgozó középfokú végzettségűek 
egyre kevesebb kémiai, fizikai-kémiai is
meretet használnak a napi munkájukban, és 
több helyen nem kerülnek döntési helyzet
be.

A jól sikerült beszélgetéseket követően 
a résztvevők meglátogatták az Egyesült 
Vegyiművek két üzemét. Itt a minőségirá
nyítási rendszer kiépítéséről, a dolgozók 
motiválásáról, a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésének eredményeiről is tájékozta
tást kaptak. KGy

zet Kft.) személyes hangvételű visszaemlé
kezése a gyógyszerkutató intézet korábbi 
igazgatójának, Vargha László életére és 
munkásságára.

A másnapi reggeli első szekcióban a 
Richter Gedeon Rt. kutatói ismertették 
eredményeiket: Balogh Gyógy Tibor 
metalloporfirinek jelenlétében végzett bio- 
mimetikus oxidáció alkalmazási lehetősé
geit, Demeter Adám egy szokatlan pirimi- 
din gyűrű C-protonálódásával képződő 
meglepően stabilis szigma komplex képző
dését, Pázmány Tamás mikroglia szelektív 
NO felszabadulást gátló vegyületek azono
sítását, és végül Dézsi László mikroglia 
szelektív NO inhibitorok neuroprotektív 
hatásának egér stroke modellben végzett 
vizsgálatát mutatta be.

A következő két szekcióban Dormán 
György (ComGenex Rt.) vezérmolekula 
optimalizáló gyógyszerkémiai szakértői 
rendszereket, köztük az EMIL (Example 
A/ediated /nnovation fór Lead Evolution) 
rendszert mutatta be. Ujváry István (MTA 
Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet) a 
fragmentum alapú hatóanyag-tervezésben 
a bioizosztéria első felhasználásával elért 
eredményeket ismertette. Keserű György 
Miklós (Richter Gedeon Rt.) inozin mono
foszfát dehidrogenáz inhibitorok tervezését 
mutatta be. Dredán Judit (Semmelweis 
Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet) a 
gyógyszer-technológiai fejlesztéseknél 
határfelületi tulajdonságok jelentőségére 
hivta fel a figyelmet. Ijj. Regdon Géza 
(Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszer
technológiai Intézet) a termoanalitikai vizs
gálatok új alkalmazási lehetőségeiről tar
totta előadását. Sípos Péter (azonos 
munkahelyről) porlasztva szárítással előál
lított mikroszférák tulajdonságairól szá
molt be. A munkabizottsági ülést Orbán 
Adám (Richter Gedeon Rt.) a közelmúltban
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megvédett PhD dolgozatában elért eredmé
nyeit mutatta be többkomponensű 
bevonórendszerek vizsgálatával.

Az előadások többségét élénk vita kö
vette, nem kis feladat elé állítva az egyes 
szekciók elnökeit (Arányi Pétert, Greiner 
Istvánt, Erős Istvánt, Morvái Magdolnát, 
Mátyus Pétert és Simay Antalt), hogy a szo

ros programot jelentősebb csúszás nélkül 
lebonyolítsák. A jelenlévők egyetértettek 
abban, hogy ezúttal is szakmailag tartalmas 
ülésen vettek részt számos tehetséges új 
kollégát megismerve.

A munkabizottság sikeres megrendezé
sét támogatta az „Alapítvány a Magyaror
szági Gyógyszerkutatásért” közhasznú tár

saság, Chinoin Rt., Egis Gyógyszergyár 
Rt., IVAX Gyógyszerkutató Intézet Rt., 
Humán Rt., Pharmacia Rt., Richter Gedeon 
Rt. és a Sigma-Aldrich Kft.

Előreláthatólag a 2003. évi munkabi
zottsági ülés szeptember 18-19-én kerül 
megrendezésre.

Hermecz István

Az Olefin-2 gyár alapkőletétele a TVK-nál
(Tiszaújváros, 2002. szeptember 25.)

I. fotó. Az alapkőletétel

komplett állapotát 2004 novemberéig ter
vezik elérni. Az építkezés -  fő fázisában -  
ezer embernek ad majd munkát. A projekt 
tervezett költségkerete 238 millió EUR. 
Az üzembe 450 készüléket, 4 300 tonna 
acélszerkezetet, és több mint 5 800 tonna 
csővezetéket építenek be.

„Ez a hatalmas beruházás lendületet ad 
Tiszaújváros fejlődéséhez, amelyhez a kor
mány is hozzájárul az M3-as leágazásának 
megépítésével” -  jelentette be ünnepi be
szédében Csillag István, gazdasági és köz
lekedési miniszter. „A TVK több mint 100 
milliárd forintos beruházásával nemzetközi 
méretekben is feljebb lép egy szinttel. 
A TVK és a Mól szövetségre lépett, és eh
hez a szövetséghez a kormány is csatlako
zik.”

Molnár József, a TVK Rt. vezérigazga
tója a feladat és a kihívás nagyságát emelte 
ki beszédében: „A mai alapkőletétellel útjá
ra induló új olefinmű adja az anyagi alapot 
arra, hogy Magyarországon két évtized 
múlva is sikeres, versenyképes vegyiparról 
beszélhessünk. Szakembereink számára 
nagy kihívást jelent részt venni Magyaror
szág legnagyobb ipari beruházásában.”

„A beruházás sikeressége a TVK érté
két növeli, amely a Mólnak, mint hosszú

Ünnepélyes keretek között tette le a Tiszai 
Vegyi Kombinát Rt. Oleftn-2 gyárának 
alapkövét Csillag István, gazdasági és köz
lekedési miniszter, szimbolikusan is elin
dítva ezzel az utóbbi évtizedek legnagyobb 
hazai technológiai beruházását (l.fotó).

A több mint 100 milliárd forintos Pet
rolkémiai Fejlesztési Projekt -  nagyságát és 
költségeit tekintve is -  legfontosabb eleme 
az új olefingyár felépítése, amely 2004-re a 
TVK Rt. jelenlegi etiléngyártó kapacitásá
nak megduplázódását eredményezi. A be
ruházás új fejezetet nyit a TVK életében, a 
társaság eléri azt a méretgazdaságosságot, 
amelynek birtokában megőrizheti vezető 
pozícióját a közép-európai régióban, és 
erősítheti piaci jelenlétét az Európai Unió
ban. A 250 ezer tonna kapacitású olefin
gyárat a német LINDE céggel, a világ ne
gyedik legnagyobb iparigáz-gyártójával 
közösen valósítják meg, az április 30-án 
életbe lépett 160 millió EUR-ós szerződés 
alapján (2. fotó). Az új üzem mechanikailag

2. fotó. Szerződés aláírás a Lindénél. A képen balról jobbra: Széli Gábor (TVK), Molnár 
József (TVK), Farbod Lofti (DB), Klaus R. Michalak (DB), Dr. Aldo Belloni (LE), Dr. 

Ernst Haidegger (LE)* és Pröhle Gergely magyar nagykövet

* Haidegger Ernő, szerkesztőbizottságunk tagjának fia
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távon gondolkodó, stratégiai befektetőnek 
ugyanúgy érdeke, mint a TVK-nak.” -  
mondta Mosonyi György, a TVK Rt. elnö
ke, aki egyben a Mól Rt. vezérigazgatója 
is, majd hozzátette, hogy az új etiléngyár 
megbízható alapanyag-ellátását is biztosító 
Mól Csoport stabil hátteret nyújt a TVK-

nak a továbbfejlődés alapjainak lerakásá
hoz.

A gyár alapkövébe az Olefín-2 gyár 
tervrajzát, megvalósítási tervét, egy-egy or
szágos és megyei napilapot, valamint az 
eseményen részt vevők névsorát helyezték 
el. A rendezvényen részt vett Szekér Gyula

Ünnepi ülés a BME Vegyipari Műveletek Tanszéke 
alapításának 50 éves jubileuma alkalmából
(B u d a p est, 2002 . s z e p te m b e r  10 .)

A BME Vegyipari Műveletek Tanszéke az 
Oktatási Klubban tartotta az alapításának 
50 éves jubileuma alkalmából rendezett 
ünnepi ülést az MTA Műszaki Kémiai 
Komplex Bizottság, az MTA Vegyipari 
Műveleti Munkabizottság és a MKE 
Műszaki Kémiai Szakosztály együttes szer
vezésével. Az ülésen a mintegy 250 részt
vevő, Kubinyi Miklósnak a BME Vegyész
mérnöki Kar dékánjának a tanszéket 
köszöntő megnyitóját követően, 8 szakmai 
előadást hallgathatott meg

Az előadások sorát Fonyó Zsolt tan
székvezető egyetemi tanár nyitotta meg a 
Vegyipari Műveletek Tanszék ötvenéves 
történetének ismertetésével. Az előadás 
első részében külön elemezte a műveleti 
oktatás kezdetét az 1948-as tantervi refor
mot követően, amely az 1952. július 1-jei 
„Vegyipari Műveletek és Gépek Tanszék” 
létrehozásához vezetett. Méltatta tanszék- 
vezető elődei, Sárkány György, M.G. Jefi- 
mov, Tettamanti Károly, Földes Péter és 
Manczinger József professzorok, a teljes 
tanszék kollektívájának fejlesztő munkáját, 
a tanszék tárgyainak, kutatási profiljának és 
a hallgatói félüzemi laboratórium kialakítá
sát. Az előadás második felében először a 
hetvenes-nyolcvanas évek előremutató vál
tozásait elemezte, majd a legújabb kori 
egységes szemléletű „chemical engineer
ing” koncepció kialakítását és annak hatását 
részletezte az oktatásban és kutatásban.*

A tanszékvezető előadását követően há
rom meghívott ipari vezető előadása hang
zott el. Elsőként Szalmásné Pécsvári Gab
riella főmérnök „Fejlesztések a Mól Rt. 
Dunai Finomítójában” c. előadásában rész
letesen ismertette a legnagyobb hazai fino
mító fejlesztési terveit. Fő vonalaiban 
bemutatta azt a fejlesztési folyamatot, 
amelynek eredményeként a Dunai Finomí
tó komplexitás tekintetében is az európai fi
nomítók élvonalába került.

Az olajipar jövőbeli fejlesztéseinek há
rom fontos hajtóerejét emelte ki:

* A tanszék fejlődésének részletei és jelenlegi főbb ku
tatási témái az előadó MKL 56. évf. (2001) 12-15 ol
dalán írott közleményében megtalálhatók.

-  piaci igények alakulásának, az általá
nos gazdasági trendek, az egyes ága
zatok fejlettségének, a lakossági igé
nyek alakulásának meghatározó 
szerepét;

-  a szabályozási környezet változását, 
amely jelentősen befolyásolja a ter
mékszerkezet alakulását. Elsősorban 
a környezetvédelmi szempontok fo
kozottabb előtérbe kerülésével kell 
számolni;

-  a hatékonyság folyamatos javításának 
szükségességét annak érdekében, 
hogy a termékek a minőség mellett ár
ban is versenyképesek tudjanak ma
radni.

Az üzemanyagok területén a MÓL Rt. 
számára egyik legnagyobb kihívás, a minő
ségelőny megtartása, azért hogy továbbra is 
a szigorodó minőségi előírásoknak megfe
lelő üzemanyagokat tudjon gyártani és for
galmazni.

Jelenleg e felkészülés jegyében folyik a 
rendelkezésre álló újabb technológiai fej
lesztések megismerése, gyártási struktú
rájuk elemzése, a szükséges beruházások 
előkészítése. A minőségi elvárások teljesí
tése mellett a finomítás számára kiemelt 
feladatot jelent, hogy a termelési hatékony
ságot fokozza, az üzemeltetési költségeket 
csökkentse. Ezért az egyik fő törekvés a 
termelő berendezések működésének opti
malizálása, az energiafelhasználás csök
kentését eredményező akciók, beruházások 
meghatározása.

Ez az a terület, ahol az elmúlt évek so
rán a Vegyipari Műveletek Tanszék munka
társai többször bekapcsolódtak a javítási le
hetőségek felkutatásába, így részt vettek az 
AV-2 és AV-3 üzemek vákuumkolonnáinak 
vizsgálatában, benzinfrakcionáló, gázfrak- 
cionáló, aromás üzemek desztillációs rend
szereinek rekonstrukciójában, a finomító 
vízforgalmának felülvizsgálatában. A meg
fogalmazott javaslatok elősegítették a ké
sőbbi rekonstrukciók műszaki tartalmának 
meghatározását.

Előadásában kiemelte, hogy a Mól Rt.- 
ben a finomítás és logisztika területén ma 
mintegy 65 olyan munkatárs dolgozik,

nyugállományú miniszter és miniszterel
nök-helyettes is, aki a Tiszai Vegyi Kombi
nát létrehozásában, nagyarányú fejlesztésé
ben meghatározó szerepet vállalt a ’60-as 
években.

Nádast András

akik tanulmányaik során kapcsolatba ke
rültek a tanszékkel, ismereteik egy részét 
ebből a műhelyből hozták. így a tanszék 
munkatársai közvetetten járultak ahhoz, 
hogy ma a Mól Rt. Dunai Finomítóját mind 
eredményesség, mind technológiai rend
szerek tekintetében Európa legjobb fino
mítói között tartják számon. Ennek az 
eredménynek jövőbeli megtartásához 
szükség van arra, hogy jól megalapozott 
tudással rendelkező fiatal kollégák kerülje
nek ki az egyetemekről, illetve legyenek 
Magyarországon a BME Vegyipari Műve
letek Tanszékhez hasonló tudományos 
központok, amelyek hozzásegítenek a leg
újabb tudományos eredmények megisme
réséhez, illetve a kollégákat folyamatosan 
képezni tudjuk.

A BorsodChem Rt. részéről Szentmik- 
lóssy László PVC üzletág-gazgató a „Vegy
ipari folyamatok integrálása a BorsodChem 
Rt.-nél” című előadása hangzott el. Előadá
sa első részében bemutatta a társaság leg
fontosabb gazdasági adatait, és az európai 
PVC, MDI és TDI piacon elfoglalt pozíció
ját, majd ezt követően rátért a főbb termelő 
egységek, valamint a telephelyen működő 
termelő- és szolgáltatótársaságok technoló
giai és energetikai kapcsolataira.

A társaság telephelyén két alapvetően 
eltérő, de szoros kapcsolatban álló vegyipa
ri technológiai lánc található, az integrált 
PVC-por gyártás és az izocianát (MDI és 
TDI) alapanyaggyártás. A BorsodChem Rt. 
VCM/PVC gyártása a klór alapanyag-ter
meléstől egészen a műanyagipari termékek 
előállításáig integrált. Az előadó kiemelte a 
telephely két legfontosabb technológiai 
lánca közötti szinergikus előnyöket, neve
zetesen a klór/VCM/PVC-gyártás és az izo
cianát termékgyártás közötti technológiai 
kapcsolatot. Az elektrolízis üzemben kelet
kezett klórgáz egy részét ugyanis az izo
cianát technológia használja fel és az itt 
melléktermékként keletkező sósavgázt a 
VCM üzem oxi-hidro-klórozó reaktora 
hasznosítja.

Az előadó végül összefoglalta a techno
lógiai integráltság és a telephelyi szinergiák 
előnyeit, mellyel a társaság a költség-ver
senyképesség alapján is az európai vegy
ipar élvonalába tartozik.

Arányi László, Balog György és Kmetty 
Károly (OLAJTERV Rt., Magyar Mérnöki
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Kamara Vegyészmérnöki Tagozat) „Vegyi- 
és olajipari tervezés folyamata, gyakorlata 
és jelentősége” c. előadását Arányi László 
tartotta meg. Az előadásban bemutatásra 
került a tervezés folyamata, a meghatározó 
tevékenységek és termékek.

Az „engineering” munka három legfon
tosabb komponense a megfelelő hardware, 
software és az emberi erőforrás. Ezen kom
ponensek közül a legfontosabb a rendszere
zett mérnöki tudás és tapasztalat, amit az 
„engineering” cégek tervezési rendszer 
(specifikációk, eljárások, munkamenetek 
stb.) formájában alakítanak ki. A tervezési 
munka gerincét az ún. kulcsdokumentumok 
képezik.

A mai kor igényeinek megfelelően az 
„engineering” munka végigköveti az ipari 
létesítmény életét a „születéstől az elmúlá
sig” az ún. „Lifetime Management” kap
csán. Az „engineering” tevékenységek jo
gosultsághoz kötöttek. A jogosultságok 
kiadásáért a MMK felelős a kamarai tör
vény értelmében. A felsőoktatási intézmé
nyek, MMK, tervezőintézetek és a beruhá
zók közös felelőssége és érdeke, hogy jól 
képzett, ellenőrzött és jogosultsággal ren
delkező mérnökök végezzék az „enginee
ring” munkát.

Ezután a tanszék munkatársai tartottak 
előadást. Mizsey Péter „A Folyamatirányí
tás oktatása és kutatása” c. előadásában el
mondta, hogy a folyamatirányítás a vegy
ipari műveletek tárgy mellett a tanszék

A BIOGAL Gyógyszergyár Rt. idén ünnep
li alapításának 50. évfordulóját. Ajubileu- 
mi év csúcspontjaként október 9-én, a deb
receni Grand Hotel Aranybika Bartók 
termében ünnepi koncertet és állófogadást 
tartottak. A meghívottak között a cég mun
katársai és az izraeli tulajdonosok mellett 
helyet kaptak az ágazat országosan megha
tározó szereplői és a város kiemelkedő sze
mélyiségei.

A déli 12.00 órakor kezdődő rendez
vényt a BIOGAL történetét bemutató rö
vidfilm nyitotta meg, melyet követően He
gedűs Lajos vezérigazgató köszöntötte az 
egybegyűlteket. Beszédében összefoglalta 
a gyógyszergyár 50 éves történetét, annak 
az útnak a főbb állomásait, amely a céget az 
ezredfordulóra Magyarország legjövedel
mezőbb vállalatai közé emelte. Hangsú
lyozta, hogy az utóbbi évek sikersorozata 
egyaránt köszönhető a BIOGAL kimagas
lóan képzett és elkötelezett szakembergár
dájának, valamint az 1995 novemberében a

másik, több évtizede oktatott, fontos tárgya. 
A jelenleg oktatott tananyag összeállításá
ban elsősorban a vegyészmérnökök számá
ra fontos irányítástechnikai ismeretek szere
pelnek, így pl. áramlás-, szint-, nyomás-, 
hőmérséklet-szabályozás, műveletek irá
nyítása. Szintén a tanszék oktatja a számító- 
gépes folyamatirányítás I. és II. tantárgya
kat. Az irányítástechnikai kutatások során 
azt vizsgálják, hogyan kapcsolódik a folya
mattervezés és a folyamatirányítás a folya
mat végső kialakításában. Kutatási eredmé
nyeiket számos példával illusztrálták.

Rév Endre a „Folyamattervezés és - 
modellezés oktatása és kutatása a Vegyipa
ri Műveletek Tanszéken” c. előadásában is
mertette a tárgy és a kutatások szimultán 
fejlődését 1974-től kezdve, az eddig megje
lentjegyzetek anyagát, és az egyelőre jegy
zet nélkül oktatott anyagrészeket. Jelezte a 
tervezett újabb jegyzetrészeket, és példá
kon illusztrálta a legújabb kutatásokat, ne
vezetesen a hibrid és félfolyamatos szétvá
lasztó eljárások vizsgálatát és az 
intervallum-módszerek alkalmazását.

Simándi Béla, Sawinsky János „Műve
letek szuperkritikus oldószerekkel” c. 
előadását Simándi Béla tartotta meg. A ku
tatócsoport 1986-tól foglalkozik a szuper- 
kritikus extrakció felhasználási lehetősége
inek vizsgálatával. Eddig több mint 50 
különböző növényi drog extrakcióját vé
gezték el, és kiterjedt vizsgálatokat folytat
tak az extrakció optimalizálására, a tennék

BIOGAL-ban többségi tulajdont szerzett 
izraeli TEVA Pharmaceutical Industries 
Ltd. által nyújtott nemzetközi háttérnek és 
kibővült piaci lehetőségeknek. Zárszavá
ban megköszönte a BIOGAL korábbi és je
lenlegi dolgozóinak azt a munkát, amellyel 
tevékenyen hozzájárultak a cég sikereihez.

Második felszólalóként Kása Lajos, 
Debrecen polgármestere a BIOGAL ma
gyarországi és debreceni kötődéseiről szólt, 
megemlítve a cég jó kapcsolatát a várossal, 
és aktív közreműködését a helyi civil és 
szakmai életben. Kiemelte a nemzetközi hí
rű Debreceni Virágkarnevált, melyen a 
BIOGAL a kezdetektől fogva rendszeresen 
részt vesz, illetve a gyógyszergyár és a 
Debreceni Egyetem között kialakult kiváló 
együttműködést. A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy az utóbbi fél évszázad ered
ményeit újabb ötven év hasonlóan sikeres 
időszaka követi majd, és hogy jövőjét a 
BIOGAL Gyógyszergyár továbbra is Deb
recenben képzeli el.

kémiai összetételére és biológiai hatására 
nézve, amelyet összevetettek az azonos 
drogból vízgőz-desztillációval, ill. hexános 
és alkoholos Soxhlet-extrakcióval nyert ki
vonatok tulajdonságaival.

A világon elsőként a BME Szerves Ké
miai Technológia Tanszékkel együttműköd
ve kidolgoztak egy részleges diasztereomer 
só képzésen alapuló, új reszolválási eljárást. 
Ezzel a módszerrel királis szerves savak, 
bázisok és alkoholok enantiomeijeinek el
választása is megvalósítható. Az eddig vizs
gált 52 racém vegyület -  reszolválószer pár 
kétharmada esetében tapasztaltak királis 
megkülönböztetést, egyharmaduknál pedig 
jelentős enantiomerelválasztást értek el.

Kemény Sándor, Deák András „Ipari sta
tisztika kutatása és alkalmazása” c. előadá
sának első része bemutatta azokat a tárgya
kat, amelyeket a szerzők a kari graduális 
képzésben (kísérlettervezés, biometria, mi
nőségmenedzsment), illetve a különböző 
szakmérnöki képzésekben oktatnak. A má
sodik rész a kutatási és ipari alkalmazási vo
natkozásokról szólt (analitikai kémiai és 
ipari optimalizálási feladatok megoldása kí
sérlettervezéssel, Taguchi módszerének al
kalmazása, minőségügyi statisztika, 6 szig- 
ma).

A sikeres ünnepi ülés programja kötet
len beszélgetéssel és laborbemutatókkal zá
rult.
Fonyó Zsolt -  Mizsey Péter -  Deák András

Israel Makov, a TEVA Pharmaceutical 
Industries Ltd. elnöke ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a privatizáció során a 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt.-t a TEVA csa
lád egyenrangú tagjaként fogadták, és ezt a 
szemléletet az azóta eltelt 7 év történései is 
alátámasztották. Állítása szerint a tény, 
hogy a TEVA a privatizáció óta 70 millió 
dollárt fektetett a BIOGAL területén törté
nő beruházásokba kellőképpen illusztrálja, 
hogy az anyavállalat hosszú távon számít a 
debreceni gyár teljesítményére és adottsá
gaira.

Az ünnepi beszédek komolyságát a 
Cotton Club Singers együttes könnyed kon
certje igyekezett oldani. A háromnegyed 
órás szórakoztató műsort követően Hege
dűs Lajos pohárköszöntője nyitotta meg az 
ünnepélyes állófogadást, mely lehetőséget 
nyújtott a TEVA különböző vállalataiból 
érkező külföldi vendégek, az ágazat ma
gyarországi képviselői, a vállalat belföldi 
partnerei és a BIOGAL munkatársai szá
mára a személyes találkozásra és eszmecse
rére.

Sípos Sándor

50 éves a BIOGAL Gyógyszergyár Rt. jubileumi ünnepség
(D eb recen , 2 0 0 2 . o k tó b e r  9.)
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Erdey-Grúz emlékülés
(B u d a p est, 20 0 2 . o k tó b e r  15 .)

A Magyar Tudományos Akadémia és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai 
Tanszékcsoportja Erdey-Grúz Tibor, az 
MTA rendes tagja, az MTA volt főtitkára és 
volt elnöke, az ELTE néhai professzora 
születésének 100. évfordulója alkalmából 
emlékülést rendezett.

A rendezvényt Erdey-Grúz Tibor em
léktáblájának megkoszorúzása nyitotta 
meg az ELTE Kémiai Tanszékcsoport aulá
jában. Az emlékezés és a tisztelet koszorú
ját az egyetem nevében Láng Ferenc egye
temi tanár, a Természettudományi Kar 
dékánja és a Tanszékcsoport nevében Inzelt 
György egyetemi tanár helyezte el az em
léktáblán méltató szavak keretében.

Ezt követte az emlékülés a Magyar Tu
dományos Akadémia épületében. Az em

lékülést Vízy E. Szilveszter, az MTA rendes 
tagja, az MTA elnöke nyitotta meg. A meg
nyitót követően Görög Sándor osztályel
nök elnöklése mellett Beck Mihály tartott 
emlékbeszédet Erdey-Grúz Tibor születé
sének 100. évfordulója alkalmából. 
Az Erdey-Grúz Tibor főleg közéleti mun
kásságát ismertető emlékbeszédet kis mó
dosításokkal lapunk jelen számában közöl
jük (446. oldal).

Az emlékbeszéd után munkatársai, il
letve a tanszék jelenlegi vezetői tartottak 
rövid megemlékezéseket más-más szem
szögből megvilágítva Erdey-Grúz Tibor 
gazdag pályáját. Kiss László „Erdey-Grúz 
Tibor, a budapesti Tudományegyetem pro
fesszora” címmel személyes hangvétellel 
tartott előadást. Erdey-Grúz 'Tibornak az

Hírek, adatok, információk

Hírek az iparból

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól október 11-re meghirdetett rendkívü
li közgyűlésén a részvényesek elfogadták 
azt az alapszabály-módosítást, amely alap
ján az igazgatóság felhatalmazást kapott új 
részvények zártkörű kibocsátásával történő 
alaptőke-emelésre. A közgyűlési határozat 
szerint az alaptőke-emelésből származó 
pénz egy legalább 100 milliárd forint saját 
tőkéjű bejegyzett olajcég megvásárlására 
fordítható. A módosítás értelmében az igaz
gatóság 2005. október 11-ig jogosult az 
alaptőke legfeljebb 25 százalékos, azaz ma
ximum 24,6 milliárd forintos megemelésére. 
Emellett az igazgatóságnak lehetősége van 
nyilvános alaptőke-emelésre is. A közgyűlé
si határozat értelmében ugyanis a nemzeti 
olajtársaság igazgatósága ugyancsak 2005. 
október 11-ig legfeljebb 25 százalékos nyil
vános alaptőke-emelést hajthat végre.

Hernádi Zsolt, a Mól elnök-vezérigaz
gatója elmondta, hogy az alaptőke-emelés
re a növekedési célok megvalósításához 
van szükség. A közgyűlési határozat ki is 
mondja, hogy a zártkörű alaptőke-emelés 
csak abban az esetben lehetséges, ha az eb
ből származó pénzt egy legalább 100 milli
árd forint saját tőkével rendelkező, bejegy
zett olajipari társaság megvásárlására, 
illetve részvénycserére fordítják.

A rendkívüli közgyűlés az igazgatóság 
tagjává választotta Kamarás Miklóst, az

ÁPV Rt. vezérigazgatóját, Akar Lászlót, a 
GKI Gazdaságkutató vezérigazgatóját (a 
Hom-kormányban a Pénzügyminisztérium 
politikai államtitkára), Simóka Kálmánnét, 
a Budapesti Temetkezési Intézet vezérigaz
gatóját, Kemenes Ernőt, aki még a Németh- 
kormányban töltött be tisztséget. Az igazga
tóság létszáma 11 fő maradt, ugyanis a 
részvényesek a korábban tagságáról lemon
dott Macher Ákos után visszahívták a meg
bízatásából Czirják Lászlót, Méhes Sándort 
és Pap Gézát is. Bekerült a felügyelőbizott
ságba Kupa Mihály, a Centrum párt vezető
je, Oláh János, John Charody, Slagomir 
Hatina, a Slovnaft elnöke és Bognár Piros
ka is. A testületből visszahívták Hartmann 
Pétert, Incze Zsoltot és Kovács Ferencet.

Magyar-orosz kereskedelem, 
tulajdonértékesítéssel?

A BorsodChem -  TVK történet 
folytatása

Csillag István gazdasági miniszter 
Moszkvában részt vett a Magyarország- 
2002 elnevezésű nemzeti hét megnyitásán. 
A miniszter egyetértett a magyar-orosz 
vegyipari együttműködés elmélyítésével -  
akár részvénycsere útján is - ,  de a Szibur 
BorsodChem-beruházására célozva hangsú
lyozta: ennek átlátható módon kell történnie.

A BorsodChem nagytulajdonosai állító
lag a TVK-t és a BC-t részvénycsere útján 
összevonnák, a közös cég pedig fele-fele 
arányban a Mól, illetve orosz szakmai be

Eötvös Loránd Tudományegyetemen vég
zett tudományos, tudományszervező mun
kásságát és emberi nagyságát ismertette. 
Részletesen ismertette azokat a szakmai és 
módszertani reformokat, amelyeket Erdey- 
Grúz a fizikai kémiai oktatás terén kezde
ményezett és bevezetett. Berecz Endre 
„Erdey-Grúz Tibor és a hazai oldatszerke
zeti kutatások” című előadásában lényegé
ben Erdey-Grúz Tibor iskolateremtő tevé
kenységét és a máig is élő iskola működését 
ismertette. Inzelt György „Erdey-Grúz Ti
bor, mint az elektródfolyamatok kinetikájá
nak úttörője és hatása az elektrokémia fej
lődésére” című előadásában Erdey-Grúz 
Tibor tudományos munkássága nemzetközi 
értékelésével foglalkozott. Ismertette e 
nagy ívű pálya nemzetközi tudományos 
szerepét az elektrokémia területén, mint az 
elektrokémiai kinetika reformjának és 
helyzetének egyik úttörőjét.

Sz. G.

fektetők kezében lenne. Az orosz szakmai 
befektetők között a Gazprom mellett a 
Jukosz és a Lukoil jöhetne szóba, mint a 
magyar vegyipar iránt érdeklődő cégek. 
A Lukoil később esetleg a két éve birtoká
ba került, és a TVK-hoz termékvezetéken 
kapcsolódó ukrán Lukorral szállna be a kö
zös vállalatba.

Hivatalos és informális úton olyan „apró 
gesztusokat” kért Moszkva a Medgyessy- 
kormánytól, hogy Budapest segítsen össze
kötni a Barátság- és az Adria-kőolajveze- 
tékeket, támogassa a Lukoil TVK-val 
kapcsolatos törekvéseit, és adjon esélyt a 
Gazpromnak a Mól gázüzletágának megvé
telére. A hírek szerint a magyar fél egyik 
kérdésben sem mondott eddig nemet. 
A vegyipari megegyezés a két éve kezdő
dött BorsodChem-TVK történet lezárását 
jelentené. Az orosz cégeknek akkor ugyan 
sikerült Kazincbarcikán teret nyerniük, a 
számukra fontosabb TVK-ban azonban a 
Mól megelőzte őket. A tiszaújvárosi vegy
ipari társaság ezúttal sem cserélne gazdát, 
mindössze egy közös cég alakulna a Lukoil 
ukrajnai leányvállalatával. Csillag István 
gazdasági és közlekedési miniszter szerint 
is szerepel a tervekben a legnagyobb orosz 
kőolajvállalat együttműködése a Mollal, a 
BorsodChemmel és a TVK-val is. Informá
ciók szerint Moszkva részt akar venni a Mól 
gázüzletágának vásárlásában. Szergej 
Komarov, a Lukoil igazgatója szerint a há
rom érdekelt félnek tárgyalnia kell, hogy a 
fejlődés érdekében a jövőben külön működ
nek tovább vagy konzorciumot hoznak létre 
és közös erővel folytatják.

Megállapodás született szeptemberben 
a Mól Rt. és a Magyar Külkereskedelmi
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Bank között az olajvállalat 8,02 százalékos 
TVK-pakettjére vonatkozó vételi opció 
2004. március végéig történő meghosszab
bításáról. A Mól közleménye szerint straté
giájában továbbra is kiemelten fontosnak 
tekinti a petrolkémiai szerepvállalást, és 
meg kívánja tartani a TVK feletti ellenőr
zést. A piacot nem lepte meg az opció meg
hosszabbítása, hiszen az olajtársaság regio
nális terjeszkedési tervei miatt nem kíván 
pénzt költeni a pakett lehívására. Bár az 
összeget nem hozták nyilvánosságra, elem
zők szerint a lehívás költsége 10 milliárd 
forintra becsülhető. A Mól 34,48 százalé
kos részesedést birtokol a vegyipari válla
latban, és opciója van egy 9,8 százalékos 
csomagra, amely a Deutsche Bank érde
keltségébe tartozó Matúra kezében van.

Szabadon engedték a Szibur egykori veze
tőjét, miután a bíróság által kiszabott 7 hóna
pos börtönbüntetést már az őrizetben letöltötte. 
A Vedomosztyi című pénzügyi hetilap 
Gazpromhoz közeli forrásra hivatkozva azt ír
ta: Jakov Goldovszkij új feladata az lesz, hogy 
segítsen irányítást szerezni a Szibumak a 
BorsodChem és a TVK felett. Mint ismert, a 
Szibur mintegy 2 éve bukkant fel a két magyar 
vegyipari cég körül. A Szibur egy ideig 24,8 
százalékos részesedéssel rendelkezett a BC- 
ben, de ezt a pakettet az idén tavasszal kézizá
logba adta a Milford Holdingsnak. A Szibur a 
TVK részvénykönyvében közvetlenül soha
sem szerepelt az 5 százaléknál nagyobb há
nyaddal rendelkező tulajdonosok között. A BC 
többségi tulajdonosa jelenleg a CE Oil & Gas, 
amely aTVK-ban is jelentős részesedéssel bír, 
de ott eddig alulmaradt a Mollal és szövetsége
seivel szemben, akik összesen a részvények 
több mint 50 százalékát birtokolják.

Nitrogénművek Rt.

Közel 500 millió forint értékű beruházásról 
döntött a Péti Nitrogénművek Rt. új tulajdo
nosa. Az energiafelhasználás további csök
kentése érdekében megkezdik az ammónia
üzem felújítását. A Nitrogénművek Rt. 100 
százalékát mintegy 20 millió dollárért vette 
meg a nyíregyházi székhelyű Bige Holding 
(BH) Kereskedelmi és Termelő Kft. azt kö
vetően, hogy a Mól Rt. és a Nitrogénművek 
Vegyipari Rt. profiltisztítás miatt megvált 
59,38 százalékos tulajdonrészétől, majd a 
holland Hydro Central Europe is eladta 40,6 
százalékos részvénycsomagját. Mint isme
retes, a Bige holding a tulajdonosa a Tisza- 
menti Vegyiműveknek is.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A TVK Rt. a működéséhez szükséges gőz
mennyiség biztosítására kombinált ciklusú 
gázerőmű építése mellett döntött 1999-ben.

mkl

A cég a legkisebb tőkebefektetéssel igyek
szik megvalósítani az 55,33 millió EUR 
értékű beruházást -  mondta Molnár József 
vezérigazgató. A pénz negyedét saját forrás
ból, a többi részt az OTP által adott hitelből 
fedezik. A TVK ezért projektcéget hozott 
létre az Émász Rt.-vel. A beruházást a pro
jekttársaság az OTP Bank Rt. által nyújtott 
40 millió EUR-ós, 15 éves futamidejű pro
jektfinanszírozási keretből valósítja meg, 
amelyet kétmilliárd forintos, két évre szóló 
áfa-, valamint további egymillió dolláros fo
lyószámlahitei egészít ki. A TVK-Erőmű 
Kft. 26 százaléka a vegyipari cég, 74 száza
léka az áramszolgáltató tulajdonában van. 
A szerződéses rendszer központi elemét ké
pezi a TVK Rt. és a TVK-Erőmű Kft. között 
megkötött 15 évre szóló gőzszolgáltatási 
szerződés. Az Alstom és a Transelektro kivi
telezésében 2004. március 15-re megépülő 
erőmű üzemeltetését az Émász Rt., illetve az 
ugyancsak a német RWE tulajdonában lévő 
Elmű Rt. által létrehozott Sinergy Kft. látja 
majd el. Az Émász Rt. elnöke szerint társa
sága azért kapcsolódott be az erőműépítésbe 
-  csakúgy, mint korábban a BorsodChem- 
projektbe - , mert az ilyen beruházások na
gyobb hasznot hajtanak, mintha az MVM- 
től vásárolt villamos energiával akarnák 
ellátni a területén lévő nagyfogyasztókat. 
A BorsodChem Erőmű Kft.-nek eredetileg 
három tulajdonosa volt, de a 30 százalékkal 
rendelkező Molt a közelmúltban az Émász 
kivásárolta.

Októberben indult a TVK nagyszabású 
petrolkémiai beruházása. Fővállalkozója az 
Alstom Power Sweden AB és a Transelektro 
Rt. által alkotott svéd-magyar konzorcium. 
Az összesen 430 millió EUR-ós kapacitás- 
bővítési beruházáson belül az évi 250 ezer 
tonna kapacitású gyárra 238 millió EUR-ót 
költenek. Az üzem 2004. novemberre terve
zett átadása után csaknem megduplázza a 
TVK etiléntermelő kapacitását. A beruhá
záshoz a társaság saját erőből közel 41 mil
liárd forinttal járul hozzá, a finanszírozás 
maradék része a három év alatt képződő vál
lalati cash-flow-ból, valamint egy 150 mil
lió EUR-os nemzetközi hitelkeretből való
sul meg. Az új üzemekhez az alapanyagot 
döntő részben továbbra is a fő részvényes, a 
Mól szállítja (a témáról részletesebben is 
írunk lapunk 452. és 484. oldalain).

A TVK Rt. tájékoztatása szerint 2002. 
október 1-jétől a társaság Műszaki és Szol
gáltatási Igazgatója Galba Béla.

Vákuum a közép-európai 
petrolkémiai iparban

A világ nagy olajtársaságai is több egyesülé
sen mentek keresztül, így ezek a világcégek 
bonyolult módon kapcsolódnak egymáshoz

vegyipari vállalataikon keresztül. Körtvélyes 
István, a hazai vegyipar egyik legelismer
tebb szaktekintélye úgy látja, a kelet-közép- 
európai térség petrolkémia- és olajiparában 
vákuum keletkezett, amit vagy betölt egy 
helybéli vállalat, vagy csak idő kérdése, és 
orosz befolyás alá kerül. Gondolatait részle
tesebben a lapunk egyik következő számá
ban megjelenő interjúban ismertetjük.

Unipetrol s.r.o.

Újra pályázhat a cseh Unipetrol többségi 
részvénycsomagjára a Mól és a Tiszai Vegyi 
Kombinát. A tavalyi tendergyőztes svájci- 
cseh Agrofertnek ugyanis át kellett volna 
utalnia a 361 millió EUR-ós vételárat, erre 
azonban nem volt hajlandó, hivatkozván ar
ra, hogy a körülmények időközben jelentő
sen megváltoztak, s az Unipetrol-pakett már 
nem ér annyit. A cseh kormány a szerződés 
feltételeit nem volt hajlandó újratárgyalni, az 
Agrofert így visszalépett. A hír hallatán kö
zel 7 százalékkal erősödtek az Unipetrol 
részvényei Prágában. A befektetők végig ké
telkedtek abban, hogy a svájci-cseh cég ele
gendő finanszírozási hátteret tud biztosítani 
az Unipetrolnál szükségessé váló fejlesztés
hez. A Mól eközben 15 hónappal meg
hosszabbította egy 9,8 százalékos, jelenleg a 
Deutsche Bankhoz tartozó Matura Vermö
gensverwaltung birtokában lévő TVK-pa- 
kettre vonatkozó vételi opcióját.

KGy

ComGenex Rt.

A ComGenex és a New York Blood Center 
közötti együttműködés közös vezérmolekula 
optimalizálási programmal bővül. A Com
Genex Rt. -  amely idén ünnepeli fennállásá
nak tizedik évfordulóját -  és a New York 
Blood Center (NYBC) (New York, USA) jú
niusban bejelentette, hogy a két cég közötti 
kollaboráció új kutatási programmal bővül. 
Ennek keretében új gyógyászati hatóanyag
ok (HIV-ellenes szerek) ADME/Tox opti- 
malizációját, szintézisét és szűrését valósít
ják meg.

A ComGenex új, közös vállalatot alapít, 
amellyel kiterjeszti integrált gyógyszerku
tatási szolgáltatásait a molekuláris bioló
giában. A ComGenex júliusban jelentette 
be leányvállalatának, a RecomGenex Kft.- 
nek megalapítását, amelynek tevékenysége 
a kémiai genomika/proteomika területén a 
molekuláris biológia és rekombinációs fe
hérje kifejezés szolgáltatásokra terjed ki. 
Az újonnan megalakult vállalat szabadal
maztatott technológia segítségével teljes 
körű szolgáltatásokat nyújt a klónozástól, a 
fehérje kifejezéstől és tisztítástól, mutáns
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fehérje tervezésen keresztül, a nagy át
eresztőképességű fehérje renaturálási mun
kákig. A RecomGenex molekuláris bioló
giai szolgáltatásokat, ezen belül a területen 
alkalmazott legkorszerűbb technológiát 
biztosítja az ügyfelei rendelkezésére, vala
mint együttműködési projekteket ajánl. To
vábbi információ a www.recomgenex.com 
honlapon található.

A ComGenex International képviseleti

szerződést kötött két vezető japán partner
vállalattal. A San Franciscó-i központú 
ComGenex International nyilvánosságra 
hozta, hogy képviseleti szerződést írt alá 
két vállalattal Japánban az AR Brown Co.- 
nel és az Itochu Techno-Chemical Inc.-vei 
-  mindkettő vezető vállalat a saját szolgál
tató szektorán belül Japánban. A szerződé
sek feljogosítják az AR Brown Co.-t és az 
Itochu Techno-Chemical Inc.-t, hogy a

SyyedüíeU étet

MKE Hírek

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2002. október 1-jei 
üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Hencsei Pál, Hlavay Jó
zsef, Kalaus György, Kálmán Alajos, 
Körtvélyessy Gyula, valamint Liptay 
György az Analitikai Szakosztály elnöke, 
Náray-Szabó Gábor és Rácz László, az 
MKL felelős szerkesztője.

Kimentette magát: Gimesi Ottó, Her- 
mecz István, Jedlovszky Pál, Pallos László, 
Szalmásné Pécsvári Gabriella.

1. Beszámoló a 2006-os nagy európai 
vegyészkonferenciáról

Náray-Szabó Gábor ismertette a konfe
renciával kapcsolatos elképzeléseket. 
Az IB egyhangú szavazással kinyilvánítot
ta elvi támogatását a konferencia megren
dezésére. Ugyanakkor elhangzott, hogy 
részletesen kimunkált gazdasági terv szük
séges a nyereséges rendezvény lebonyolítá
sához. Előzetesen 800 fő résztvevő, továb
bi 300 fő fiatal (doktoráns) és 100 fő 
meghívott részvételére számítunk. Az IB 
felhatalmazta Náray-Szabó Gábort, hogy a 
FECS következő ülésén terjessze elő a 
2006-os konferencia megrendezésére az 
MKE igényét.

2. A tisztújítás előkészítése
Az IB áttekintette a tisztújítással kap

csolatos teendőket és az alábbi határozato
kat hozta.

-  Hivatalos állásfoglalást kell kérni a 
MTESZ-től, hogy Kálmán Alajos újravá
lasztható-e? Felelős: Androsits Beáta.

-  Az alapszabály-módosítás után fog
lalkozzon az IB azzal, hogy a jelenlegi IB 
tagok megválasztásuk esetén milyen fel
adatot vállalnak.

-  Javaslatok hangzottak el a jelölőbi
zottság tagjaira: Bernáth Gábor, Papp Sán
dor, Liptay György, Jedlovszky Pál, Pólós 
László és Szíttá István. Felkérésüket a főtit
kár intézi.

-  Készüljön segédanyag a szakosztályi 
választások lebonyolításának elősegítésére. 
Felelős: Androsits Beáta.

-  Február 28-ig be kell fejezni a szak
osztályi választásokat, valamint a jelölőbi
zottság munkáját.

-  A szakosztályi választások adataival 
aktualizálni kell a MKE adatbázisát. Fele
lős: Androsits Beáta.

-  Az MKL áprilisi számában a főtitkár
jelöltek elképzeléseit és a jelöltek adatait 
publikálni kell. Felelős: jelölőbizottság el
nöke, főtitkáijelöltek, Rácz László.

-  Az MKE közgyűlés javasolt időpont
ja: 2003. május 9.

3. Ismertetés az MKL helyzetéről
Rácz László tájékoztatást adott az MKL

gazdasági helyzetéről. A tervezett hirdeté
sek egy részének elmaradása ellenére az 
MKL feltehetően nyereséggel zárja az évet. 
Amennyiben veszteség látszik, a kiadások 
visszafogásával kell ezt kompenzálni. Je
lenleg 2 500 példányban jelenik meg a lap, 
sikere van a célszámoknak. Felkérték az ér
dekelt egyetemi vezetőket, hogy adjanak 
rendszeres információt a vegyész- és ve
gyészmérnökképzésről. A tartalomjegyzék 
és a hirdetések a honlapon is megjelennek.

4. Határozatok teljesítése
Androsits Beáta elmondta, hogy levelet

küldtek Pungor Ernő főszerkesztőnek az 
MKF anyagi gondjaival kapcsolatban. Ok

ComGenex International teljes körű képvi
seletét lássa el Japánban, és termékeit, vala
mint szolgáltatásait forgalmazza a piacon. 
Mindez azt eredményezi, hogy már a japán 
vállalatok is közvetlen kapcsolatba kerül
nek az anyacég, a ComGenex Rt. kereske
delmi és stratégiai törekvéseivel, valamint 
globális ügyfélszolgálatának kiterjesztésé
vel.

Dormán György

tóber 4-én személyes megbeszélés lesz ez 
ügyben az MKE elnöke, főtitkára és Pun
gor Ernő között.

A kémia tanári szakosztály elmaradt ve
zetőség választására december 10-én kerül 
sor.

5. Tájékoztató a gazdasági helyzetről
Az MKE titkársága reális erőfeszítése

ket tesz az év végi nullszaldós eredmény 
elérésére, amihez szükség van a lapok terv
szerinti működésére, a konferenciák meg
felelő jövedelemtermelő képességére. To
vábbi lehetőség még további jogi tagdíjak 
vonatkozásában eljárni. A titkárság elkezd
te a 2003. évi pénzügyi terv összeállítását, 
minél előbb szükséges, hogy ez az anyag a 
GB elé kerüljön első értékelésre.

6. Egyebek
///avffy./óz.se/bejelentette, hogy elnyer

te az Amerikai Kémikusok Társasága ösz
töndíját, és októberben két hétre az Egye
sült Államokba utazik. Androsits Beáta 
közölte, hogy a MTESZ győri szervezete 
felmondta a KÖKÉL terjesztését.

Kálmán Alajos tájékoztatta az IB-t, 
hogy Geguss Ernőt javasolják Náray- 
Szabó /í/ván-díjra.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá
nyos Társaság novemberi konferenciáján 
Hencsei Pál képviseli az egyesületet, mint 
a Társaság vendége. Androsits Beáta az 
MKE költségén utazik a konferenciára. 
Határozatképtelenség miatt az IB nem dön
tött a FECHEM MKE képviselője ügyében.

A legközelebbi IB november 5-én 
15.30-kor lesz. Napirend: alapszabály-mó
dosítás, a titkárság munkájának értékelése, 
az elnökségi ülés előkészítése, az MKE cég 
és intézményi kapcsolatainak helyzete.

Ajegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál
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Emlékeztető az MKE GB 2002

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai Endre, 
Bognár János, Körtvélyessy Gyula

1. A havi kontrolling jelentés egyelőre 
még a tárgyhót követő 20. napig készül el, 
utána a GB-tagok e-mailen közös megbe
szélésre a jelentést megkapják.

2. Megállapodás történt a kontrolling 
táblák fejlesztésében (oldalszámozás, dá
tum, összesített eredménykimutatás, bevé
tel és kiadás külön lapon, oszlopai: előző év 
tény, tárgyév havi összesítés és terv, eltérés 
a tervtől %-ban, éves terv és éves várható, 
külön feltüntetendő: vevői állomány (ne
künk tartoznak) és szállítói állomány (mi 
tartozunk) és a készpénzállomány, továbbá 
néhány mondatos rövid értékelés.)

3. A rendezvények aktuális állásáról táb
lázat készül, kiegészül a tervezett és tény 
részt vevői létszámmal hazai és külföldi 
bontásban. A 2003. évi tervezéshez a ko
rábbi gyakorlat szerinti részletesebb költ
ség és nyereség megosztási tábla lesz, to
vábbá hasonlóan ehhez a tárgyév lezárása, 
kiértékelése, melynek alapján a szakosz
tályok, rendezvényelnökök is értesítve 
lesznek a rendezvény gazdasági sikeréről, a 
nyereségelosztás módjáról a gazdasági 
ügyrendünk szerint.

szeptember 2-ai üléséről

4. A folyóiratok gazdasági helyzete nem 
kedvező, gazdasági eredménytelenségük ve
szélyezteti az egész egyesület működését. 
A köv. IB elé kell vinni ennek ismertetését 
és a szükséges teendőket. A köv. GB-ülés ki
emelt témája lesz az elért változások áttekin
tése az ügyvezető igazgató ismertetése alap
ján.

5. A 2003. évi tervezést el kell indítani a 
2003. évi rendezvények összegyűjtésére 
szeptember 30-ai visszaérkezési határidővel 
a gazdasági ügyrendünknek megfelelően.

6. A GB ügyrend tervezetét a GB elnöke 
2 héten belül eljuttatja a GB tagjainak véle
ményezésre.

A következő GB-ülés szeptember 30-án 
15 órakor lesz.

Összeállította: Banai Endre

A Lengyel Kémikusok Egyesületének XLV. Kongresszusa
(K rakkó , 2 0 0 2 . s z e p te m b e r  9 -1 3 .)

A nemzetközi konferencián 16 szekcióban 
igen nagyszámú helyi és meglepően sok 
külföldi, meghívott előadó vett részt. A kör
nyezet pazar volt, egyrészt a Jagelló-egye- 
tem ódon és modem épületei adtak otthont 
az előadásoknak, másrészt a különben is 
gyönyörű Krakkó barátságos vénasszonyok 
nyarával várta a résztvevőket. Többek kö
zött jelen volt a francia, német, ír, cseh, szlo
vák, ukrán és osztrák kémikusok képviselő
je. Oroszországot az Orosz Tudományos 
Akadémia elnöke képviselte, aki a megnyi
tó ünnepségen ajándékokat is átadott a Len
gyel Kémikusok Egyesületének.

A Magyar Kémikusok Egyesületét 
Körtvélyessy Gyula főtitkár képviselte. 
Előadása „Chemical society and Chemical 
industry: an overview about Hungary” cím
mel hangzott el a Vegyipari Műveletek 
szekció nyitó előadásaként. Az érdeklődők 
főként a magyar K+F támogatások rendsze
rére voltak kíváncsiak.

Annak ellenére, hogy jó néhány külföl
di vendég volt jelen, a hazai előadások zö
me lengyelül hangzott el. A nyelvi nehézsé
geket azonban áthidalta a vendéglátók 
szívélyessége és a pazar fogadások.

KGy

Kezdemenyezes az American Chemical Society 
magyar tagozatának megalakulására

Amint arról a Magyar Kémikusok Lapja 
olvasói értesülhettek (2002. júniusi szám), 
ez év májusában Pavláth Attila, az ÁCS 
Past-Presidentje hazalátogatott, hogy fel
avassák az ÁCS és a Magyar Kémikusok 
Egyesületének Szent-Györgyi Albert No- 
bel-dijas kémikus munkásságának emléket 
állító táblát a Szegedi Tudományegyete
men. E látogatás során baráti beszélgetés 
közben vetődött fel annak gondolata, hogy 
az ÁCS magyarországi tagjai (mint később 
kiderült, 41 -en vagyunk) létrehozzák hazai 
szervezetüket az ÁCS Hungary Chapter-t. 
Az ÁCS a világ legnagyobb kémiai szak
mai szervezete, 166 ezer tagja van; az 
USA-ban 189 helyi, az USA-n kívül pedig 
2 (Hongkongban és Szaúd-Arábiában) 
szervezete van. Az ÁCS Hungary Chapter 
volna az első európai szervezet. A gondo
latot tettek követték, előbb Pavláth Attila, 
aki kezdettől fogvájónak tartotta az ötletet, 
fordult levélben a társaság hazai tagjaihoz, 
és baráti találkozóra, beszélgetésre invitál
ta őket. Előbb szeptember 9-én, majd ezt 
követően Pavláth Attila újabb magyaror
szági látogatása során a napokban október

8-án Kálmán Alajosnak, MKE elnökének 
vendégeiként, az egyesület székházában 
találkoztunk (kb. a hazai ACS-tagok har
mada), hogy eszmét cseréljünk, tisztázzuk 
szándékunkat, céljainkat és megfogalmaz
zuk tevékenységi formáinkat.

Ezt a következőkben összegezzük:
Az Amerikai Kémiai Társaság magyar- 

országi tagjai elhatározták, hogy létre kí
vánják hozni a társaság helyi szervezetét az 
ÁCS Hungary Chapter-t. Mint az első ilyen 
szervezet Európában, céljait többek között 
a következőkben határozza meg:

-  az amerikai és a magyar kémikusok 
közötti jó  kapcsolatok ápolása, a társaság 
népszerűsítése Európában és hazánkban; 
ACS-tanfolyamok, Workshopok, konferen
ciák szervezésében való közreműködés,

-  a társaság népszerűsítése a magyar 
kémikusok és az átmenetileg az USA-ban 
dolgozó magyar kémikusok körében,

-  a társaság tevékenységének jobb  
megismertetése hazánkban, és az MKE te
vékenységének jobb megismertetése az 
USA-ban,

-  az átmenetileg az USA-ban dolgozó,

illetve az USA-ba szakmai látogatásra, 
konferenciára vagy egyéb célból utazó ma
gyar kémikusok szakmai érdekeinek képvi
selete,

-  a társaság kiadványainak terjesztése 
Magyarországon, magyar nyelvre való le
fordításuk kezdeményezése.

Az ÁCS Hungary Chapter önálló jogi 
személyként, de a hazai szakmai szervezet
tel, a Magyar Kémikusok Egyesületével 
szoros kapcsolatban kíván működni. A tag
sági díj évi 5 000 Ft.

Az ÁCS Hungary Chapter tevékenysé
gében 2003-ban a következőkre helyezi a fő  
hangsúlyt:

-  kapcsolatteremtés az USA-ban élő 
magyar származású kémikusokkal, és az át
menetileg az USA-ban dolgozó magyar ké
mikusokkal,

-félnapos bemutatóülés szervezése a 
2003. évi vegyészkonferencián (a sikeres 
magyar-amerikai kooperációban elért ku
tatási eredményekről évente rendszeresen 
beszámolunk),

-  amerikai kémikusok meghívásának 
felmérése (pl. a Fulbright Bizottságon ke
resztül), hogy magyar egyetemeken hiány
pótló kurzusokat tartsanak.

Az egyesületet létrehozni kívánók alá
írásainak összegyűjtését követően még 
ebben az évben szándékunkat az ÁCS elő
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írásainak megfelelően eljuttatjuk a társa
sághoz, ahol a létrehozásról döntenek. Er
re várhatóan 2003 kora tavaszán kerülhet 
sor. Amint az kiderült, az ACS-től kapott 
tagnyilvántartás nem teljes, így kérjük, 
hogy azok az ACS-tagok, akik az egyesület

létrehozásának szándékáról csak most ér
tesülnek, és csatlakozni kívánnak az alapí
tókhoz, célszerűen e-mailben vegyék fel a 
kapcsolatot velünk. A szeptemberi találko
zónkon a jelenlevők Kiss Tamást, az SZTE 
egyetemi tanárát (tkiss@chem.u-sze-

ged.hu! elnökként és Darvas Ferencet, a 
ComGenex Rt. elnök-vezérigazgatóját 
(df@comgenex.hu') titkárként felkérték a 
Chapter létrehozásával kapcsolatos teen
dők koordinálására.

Kiss Tamás

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 9. szám, 2002. szeptem
ber)

Varga Andrea -  Szakmány György -  
Raucsik Béla -  Hartyáni Zsuzsanna -  Szilá
gyi Virág és Horváth Tímea: Mállási inde
xek összehasonlítása: a kémiai mállás hatása 
törmelékes kőzetek ásványos összetételére 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elekt
rokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken,
XXII.

Szilágyi Virág -  Hartyáni Zsuzsanna -  
Horváth Tímea -  Raucsik Béla és Hlavay 
József: Balatoni befolyók üledékeinek 
vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel 

Földváry Csilla Magdolna -  Takács Er
zsébet -  Wojnárovits László -  Hargittai Pé
ter -  Borsa Judit és Sajó István: A cx-sugár- 
zás és a lúgos kezelés kombinációjának 
hatása pamutcellulózra

Berka Márta -  Demeter Andrea -  Bor
bély János és Bányai István: A lebegő
anyag méreteloszlása és szerepe a 
nehézfémionok transzportjában a 2000. évi 
tiszai szennyezés után

Baradács Eszter -  Hunyadi Ilona -

Csige István és Dezső Zoltán: Vízminták 
226Ra- és 222Rn-tartalmának meghatározá
sára szolgáló maratottnyom-detektoros el
járás kalibrálása

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 9. szám, 2002. szeptember) 
Wappel Kálmán: A fröccsöntés piaci 

helyzete Nyugat-Európában és Magyaror
szágon

Magyar műanyagfföccsöntő gépek 
Thomas Wittmann: Erősödik a Witt- 

mann cég
Hofmair, H erbert- Vincze Albert -  Bor

széki András -  Dunai Antal: Optimális 
automatizálás Engel robotokkal

Ágoston András: Olaj nélküli elektro
mos fröccsöntő gépek -  a Negri Bossi 
ELMA gépcsaládja

Jászsági sikertörténetek 
Tóth Krisztián: Új kialakítású próbatest 

szerszám tervezése
Lhoda, Cristoph: Gumi fröccsöntőgé

pek automatizálása
László Péter: „Szerelés” a fröccsöntő

géppel -  a kombinációs fröccsöntés speciá
lis alkalmazásai I.

Membrántechnika

(6. évfolyam, 3. szám, 2002. szeptember) 
Bélafiné Bakó K -  Ulbert O. -  Fráter T. 

-  Gubicza L.: Enzimatikus észterezés ionos 
folyadékban; a keletkező víz eltávolítása 
pervaporációval

Beszámoló az EMS közgyűléséről 
EMS jelentkezési lap 
Hírek, tallózó
Újabb PhD védés Budapesten 
ICOM 2002, Toulouse 
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok

Plast-lnform

A műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hu! a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S.E.

S i e t n i e . . .  ѵ ^ е с м і е . . .  4 % e # P t l e . . .

Zsírsav-metilészterek előállítása 
szuperkritikus reakciókörülmények 

között

Az Osaka-i Sumitomo Chemical cég új, ka
talizátor nélkül működő eljárást dolgozott ki 
biodízel üzemanyag készítésére szolgáló 
zsírsav-metilésztereknek (és glicerinnek) 
növényi olajokból való előállítására. Növé
nyi olajok (repceolaj, vagy napraforgóolaj) 
és metanol elegyét szuperkritikus reakció- 
körülmények között (240 °C hőmérsékle
ten, 8 MPa nyomáson) kezelik. Az új eljá
rással 100% hozamot lehet elérni, szemben 
a hagyományos eljárásokkal, amelyekhez 
katalizátorként nátrium-hidroxidot kell 
használni, amelyből melléktermékként nát
rium-szappanok is keletkeznek, amelyek az

utóbbi eljárásokkal elérhető hozamokat 
szükségszerűen csökkentik. (Forrás: Che
mical Engineering, August 2002, p. 23)

PVC-t helyettesítő új elasztomer

2002. szeptemberben a japán Asahi Kaséi 
cég Kawasaki-ban 15 kt/év kapacitású 
etilén-butilén-sztirol elasztomerek előállí
tására szolgáló üzemet létesített. Az új 
műanyagok mechanikai tulajdonságai 
megegyeznek a flexibilis PVC tulajdonsá
gaival, de karcolásállóságuk és kopási sa
játságaik jobbak. Az új elasztomereket 
konvencionális PVC-feldolgozó berende
zésekkel lehet formázni. (Forrás:Chemical 
Engineering, August 2002, p. 23)

Új eljárás biomasszából előállított 
termékek hidrogénné alakítására

A Wisconsin-i Egyetem (Madison, USA) 
kutatólaboratóriumában James Dunesic 
professzor munkatársaival olyan kataliti
kus eljárást dolgoztak ki, amellyel bio
masszából (mezőgazdasági hulladékokból, 
a papírgyártás során keletkező iszapból, 
élelmiszer-feldolgozás során keletkezett 
melléktermékekből) előállított egyszerű 
molekulák (glükóz, glicerin) főleg hidro
génből álló gázzá alakíthatók. Az új eljárás 
hatékonyabb, mint a fermentáció.

Az eljáráshoz platinatartalmú katalizá
tort használnak, a reakcióhőmérséklet és 
-nyomás mérsékelt, akkora, hogy a reak- 
cióelegyből a víz ne párologjon el. A kuta-
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toknak a Natúré c. folyóiratban megjelent 
közleménye szerint az eljárás reakciókörül
ményei között a nyersanyagok C-C és C-0 
kötései bomlásával olyan közbülső vegyü- 
letek jönnek létre, amelyek a reakcióelegy- 
ben lévő vízzel reagálva hidrogénné, szén
dioxiddá és szénhidrogénekké alakulnak. 
Glukózt használva nyersanyagként a ter
mékeknek kb. fele hidrogén. Az eljárás 
C 02-termelés szempontjából semleges, 
mert a nyersanyagokból keletkezett szén
dioxidot a növények a következő évben 
megkötik. (Forrás: Chemical Week, August 
28/September 4, 2000, p. 30)

Az EU munkabizottságot állít fel 
a hidrogén energiaforrásként való 

felhasználásának 
tanulmányozására

A hidrogénnek a jövőben energiaforrásként 
való felhasználásának tanulmányozására az 
Európai Unió munkabizottságot állít fel. 
A munkabizottság tevékenységének célja, 
hogy a hidrogénnek, mint energiaforrásnak 
és a hidrogénnel működtetett üzemanyag

cellás technológiák jövendőbeli szerepét 
felmérje, valamint kidolgozza az alkalma
zásukat elősegítő EU-stratégiát, beleértve a 
tagországok ilyenirányú kezdeményezései
nek koordinálását. (Forrás: European 
Chemical News, 16-22 September 2002, p. 
29).

Amerikai tudományos jelentés 
génmódosított állati termékek 
felhasználásával kapcsolatos 

aggályokról

Az US Food and Drug Administration 
(Amerikai Élelmezés- és Gyógyszerügyi 
Minisztérium) bizonyos genetikailag mó
dosított állati termékek felhasználásával 
kapcsolatos biztonsági szabályok kidolgo
zása előtt az Amerikai Tudományos Akadé
mia kutatási tanácsát azzal bízta meg, hogy 
e biológiailag módosított termékek forga
lomba hozásának esetleges következmé
nyeit a tudomány mai állása szerint mérje 
fel.

Az Akadémia jelentése legaggályo
sabbnak azt tartja, hogy nem ismeretes,

hogy mi történik akkor, ha genetikailag 
módosított háziállatok elkóborolnak és va
don élő populációkat modifikált génekkel 
fertőznek meg. A jelentés szerint genetika
ilag módosított fehérjék emberekben aller
giás, vagy hiperszenzitív reakciókat vált
hatnak ki. Aggályosnak tartották azt is, 
hogy nem ismeretes az sem, hogy emberek
re milyen következményekkel járhat, ha 
genetikailag módosított állatok tetemeiből 
állati takarmányokat és ezek felhasználásá
val emberi fogyasztásra szánt élelmiszere
ket állítanának elő.

A jelentés egyebek mellett azt is megál
lapította, hogy nem ismeretes az sem, hogy 
mi történik akkor, ha állatokkal génmódosí
tott fehérjéket etetnek abból a célból, hogy 
tejükben bizonyos farmakológiai termékek 
keletkezzenek és ezek a termékek az álla
tok egyéb szerveibe kerülnek. A jelentés
ben azt is megállapították, hogy a jelenleg 
érvényben lévő (amerikai) előírások való
színűleg nem felelnek meg a tudomány ál
lásának. (Fonápt^at^^n~Chem ical Engi
neering, 2-8 /^b d ffi^e P ^ tö \p .2 9 )
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapított, egyetlen 
magyar nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE hivatalos lapja. 

Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere 
a kémiai technológia valamennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2002-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL szines és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kétjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kétjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdijaink 2002-ben a következők (ezer Ft-ban AFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító 11, III. Borító IV

sEgész oldal 88 160 +20% +30%
FéloldalSO 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% - 30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerint méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (I. az MKL útmutatóját).
Váijuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.huT
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A M a g y a r  K é m ik u so k  E g yesü le tén ek  lé ts zá m á b a n  le g n a g y o b b  sza k o sz tá ly a , a z  A n a litik a i K é m ia  S za k o sz tá ly  
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sa s á g a )  e g y -e g y  e lő a d á sb a n  m u ta tta  b e  a  s z a k te rü le te  h e ly ze té t. A z  a n a litik a i k ém ia  e g y s é g é t rep rezen tá lta  a z  a 
tény, h o g y  a  k ü lön  s z e r v e z e t i  e g y s é g b e n  m ű k ö d ő  M a g y a r  S z ín k é p e le m z ő  T á r s a s á g  é s  a  M a g y a r  
T ö m e g sp e k tro m e tr iá s  T á rsa sá g  is ta r to t t e lő a d á s t  a  s a já t  tu d o m á n y te rü le té rő l. A z  e lő a d ó k  tö b b sé g e  vá lla lta , 
h o g y  a z  e lh a n g z o tta k a t k ö z le m é n y  f o r m á já b a n  is  e lk é s z ít i , a m it a  M a g y a r  K é m ik u so k  L a p ja  k é t s zá m á b a n  
k ö zrea d . A  m e g je le n t k ö zlem én yek e t ö s s ze fű zö tt fo r m á b a n  kü lön  is  k iadjuk, a m i n a g yo n  j ó  á tfo g ó  k é p e t n yú jt a z  
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L ip ta y  G yörgy, 

a z  A n a litik a i K é m ia  S za k o sz tá ly  e ln ö k e

Az analitikai kémia helyzete és fejlődési lehetőségei

Visszatekintés, elemzés

Az analitikai kémia fejlődését, eszköztárának bővülését a 
társadalom megnövekedett analízisigénye, mint „húzóerő” 
motiválja, míg a tudományos és technológiai háttér- ered
mények (elektronika, anyagtudomány, informatika), mint 
„tolóerők” a fejlesztés lehetőségeit biztosítják (1. á b ra ) . 
Mindezek hatására napjainkra a műszeres analitikai kémi
ai technikák és módszerek kifinomultsága jelentősen meg
nőtt, és alkalmazásuk területe örvendetes módon kiszéle
sedett. Fontos szerepet kapott az analitikai kémia az ipari 
termelés minőségbiztosítása és az életminőség javításához 
kapcsolódó társadalmi program következtében az egész
ségügy, a mezőgazdaság és a környezettudomány terüle
tén. A világon évente elvégzett analízisek számát tízmilli
árdos nagyságrendre becsülik, és egyre inkább terjed az a 
nézet, hogy egy társadalom fejlettségi fokára jellemző az 
évente egy főre eső elvégzett analízisek száma.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Analitikai 
Kémiai Tanszék, Budapest

TÓTH KLÁRA*

Az a tény, hogy az analitikai kémiai méréstechnikák és 
módszerek alkalmazási területe kiszélesedett, együtt jár 
azzal, hogy az analitikai kémia bizonyos területei egyre in
kább beépülnek más tudományterületekbe. Ez a tudo
mányág határainak a kiszélesedéséhez vezet, és bizonyos 
mértékig felveti a tudományág autonóm létének kérdését. 
A fokozatos erodálódás veszélyeit úgy nemzetközi, mint 
hazai szinten elemezték, és több analitikai kémiai kutatás
sal foglalkozó hazai szerző, elsősorban G ö rö g  S á n d o r  aka
démikus tollából [1] jelentek meg ezzel kapcsolatosan 
gondolatok.

Az analitikai kémia, mint önálló tudományág pozíció
jának megőrzése céljából, és az oktatói és kutatói utánpót
lás iránti felelősséget átérezve, komoly erőfeszítések tör
téntek az analitikai kémia szakterületen folyó graduális és 
posztgraduális képzés tematikájának korszerűsítése irá
nyában. Megjelent az Európai Kémikus Egyesületek Szö
vetségének Analitikai Munkacsoportja (FECS/WPAC) ál
tal kidolgozott „Eurocurriculum” alapján megírt korszerű 
analitikai kézikönyv [2], amely a kémiai analízis kémiai és 
fizikai módszerei mellett részletesen tárgyalja a kapcsolt
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-  Orvostudomány/Egészségűgy
klinikai kémia, toxikológia

-  Anyagtudomány
félvezetők, különleges 
tulajdonságú polimerek, 
nanoméretű anyagok

-  Környezettudomány
környezeti kémia

-  Mezőgazdasági tudomány
agrokémia, élelmiszer-kémia, 
biotechnológia

-  Informatika

-  Elektronika, mikroelektronika

-  Új anyagok
(pl. vezető polimerek, 
szupramolekulák, fullerének 
stb.)

-  Új típusú vizsgáló eszközök
felületi spektroszkópia (XPS, 
AES, LEED)
Felületi „probe” mikroszkópok 
(STM, ATM, SECM)

1. ábra. Az analitikai kémia fejlődését szabályozó tényezők

technikákat és az ipari monitor technikákat is. Hasonlóan 
figyelemre méltó az IUPAC gondozásában megjelent 
„Compendium o f Analytical Nomenclature” harmadik át
dolgozott kiadása, amely az analitikai kémiai nomenklatú
rában ad eligazítást [3]. Hazai vonatkozásban megállapít
ható, hogy az analitikai kémiai tárgy oktatása változatlanul 
fontos helyet foglal el az egyetemi alapképzésben, követve 
az Eurocurriculum alapján szerkesztett tankönyv tematiká
ját. Az MTA Analitikai Bizottsága által az elmúlt év során 
„Az analitikai kémia helye a Ph.D. programokban” cím
mel szervezett fórum arra utalt, hogy a hazai analitikai ké
mia oktatásában részt vevő tanszékek vezetői komoly erő
feszítéseket tesznek az oktatói és kutatói utánpótlás 
nevelésére.

Az analitikai kémia eredményes művelésének, innová
ciójának mérőszámai: a nemzeti publikációs szám százalé
kos részaránya, a hasznosítás (szabadalom/újítás) és a pub
likációs számok aránya, a publikációs szám és az éves 
nemzeti össztermelés (GDP) aránya. Ha az egyes nemze
tek analitikai kémiai tárgyú publikációit a globális publiká
ciós szám tükrében vizsgáljuk, akkor kitűnik, hogy az ana
litikai tárgyú közlemények mintegy 20-25%-a amerikai 
szerzők tollából jelenik meg, de nagyon jelentős ez az adat 
Japán, Németország és Anglia vonatkozásában is (2. ábra). 
Megállapítható, hogy Spanyolország publikációs volume
ne az évek során jelentősen nőtt, míg Anglia esetében bizo
nyos csökkenés figyelhető meg. Olaszország, Franciaor
szág és a skandináv államok közleményei egyenként a 
világ összpublikációs számához viszonyítva kb. 4-5%-ot 
tesznek ki. Fontos hangsúlyozni, hogy az analitikai kémia
tudomány magas szintű művelésének alapja a színvonalas 
képzés, a komoly tudományos műszerpark és a megfelelő 
kutatás/fejlesztési támogatás. Az egyes országok szabadal
mi helyzetét a publikációk tükrében (szabadalom/publiká- 
ció arány) vizsgálva a vezető ország Japán. Ez komoly és 
erős, a kutatási eredményeket hasznosító ipari háttérre 
utal. Fontos országok még ilyen vonatkozásban USA, 
Svédország és Franciaország [4].

Az analitikai kémia hazánkban mindig széles körben és 
eredményesen művelt területe volt a kémiának már Than  
K á r o ly  munkásságától kezdődően. Az elmúlt évszázad 
50-es'éveinek elején munkálkodó vezető analitikus kérni-
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kusok, S ch u lek  E le m é r  és E rd e y  L á szló , a klasszikus anali
tikai kémiának voltak kiemelkedő személyiségei. A veze
tésükkel kialakult tudományos iskolák nemzetközi szinten 
is elismerést szereztek. A műszeres analitika az 50-es évek 
közepétől kezdett tért hódítani, elsősorban a potenciomet- 
ria, a polarográfia, a termikus analitikai módszerek és a 
spektrofotometria területén. Az elmúlt évtizedek során a 
klasszikus analitikai alapokon kialakult hazai kutatóisko
lák megerősödtek, kutatási profiljuk kiszélesedett, és új 
centrumok is keletkeztek. A kutatási irányok a nemzetközi 
trendekhez igazodtak.

A hazai analitikai kémiai publikációs tevékenységet a 
Web of Science adatai alapján vizsgálva elmondható, hogy 
az elmúlt öt évben (1996-2001 között) megjelent mintegy 
24 524 analitikai tárgyú közleményből 206 dolgozatot ma
gyar szerzők publikáltak, ez 0,84% részarányt jelent. Ezzel 
szemben 1985-1990 között az analitikai kémia tárgyú ösz- 
szes publikációk száma 27 151 volt, és ebből a magyar 
szerzők által publikált 297 dolgozat 1,1%-ot tesz ki. 
A számadatok azt jelzik, hogy a magyar szerzők hozzájá
rulása a globális analitikai tárgyú publikációkhoz az évek 
során kismértékben csökkent, amely több okra vezethető 
vissza. Elsősorban talán a magyar műszeripar megszűné
sére és a kutatás/fejlesztési támogatás szerényebb voltára, 
illetve arra, hogy egyes, világviszonylatban kiemelt kuta
tási témák művelésére nincs lehetőség. A hazai analitikai 
tárgyú közlemények megoszlását az egyes méréstechnikák 
között, a főbb tíz nemzetközileg jelentős analitikai folyó
irat adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy a vezető 
szerepet a kromatográfía és a szenzorok/elektródok téma
körében megjelent közlemények jelentik.

2. ábra. Különböző országok hozzájárulása az analitikai kémiai 
tárgyú publikációkhoz

2 2002. KÜLÖNSZÁM



Az analitikai kémia helyzete, a fejlesztés nemzetközi 
trendjei

Az utóbbi évtizedben az analitikai kémia látványos fejlő
désének lehettünk a tanúi. A XX. század végére a műsze
res analitikai méréstechnikák fejlesztését a módszerek tel
jesítményét jellemző határok kiterjesztése (szelektivitás és 
érzékenység, idő-, és térfelbontás növelése) kísérte. Szá
mos szelektív és nagy érzékenységű eljárást (műszert) fej
lesztettek ki, és egyidejűleg az automatikus analízis fej
lesztése irányában is komoly előrelépés történt. Említést 
kell tenni a spektroszkópiai módszerek térhódításáról, el
sősorban az atomabszorpciós technikáról (AAS), az ICP- 
ről, az élelmiszer-analitikában egyre szélesebb körben 
használt NIR/NIT (Near Infrared Diffuse Reflectan- 
ce/Transmission spectroscopy) módszerről és a röntgen- 
fluorenszcenciáról. Az elmúlt évek során egyre nagyobb 
jelentőségre tettek szert az elválasztástechnikai módsze
rek, a kromatográfiás eljárások és a kapilláris elektro- 
forézis módszerei (TLC, GC, HPLC, IC, CE) az ipari ter
melés minőségbiztosítása terén, mindenekelőtt a 
gyógyszeriparban. Figyelemre méltó eredmények szület
tek a szenzorkutatás, a különböző típusú kémiai- és 
bioszenzorok fejlesztése és orvos-biológiai alkalmazása 
terén. Egyre szélesebb körben terjedtek el az automatikus 
elemzés módszerei, az áramló oldatos méréstechnikák (pl. 
a Flow-Injection Analysis technika), valamint a különböző 
kémiai szenzorokra, mint mérőérzékelőkre épülő monitor
technikák és robottechnikák. Ma már az analitikai kémia 
széles körben alkalmazza a szerkezetkutatásban elterjed- 
ten használt fizikai-kémia módszereket is, mint pl. az IR, 
az NMR, az MS és röntgendiffrakció.

Az analitikai kémiai ma is sokágú, számos irányban fej
lődik. Az általános fejlesztési trend az automatizáltság 
növelése, a miniatürizálás és az egyszerűsítés [5]. Fontos 
szerep jut az analitikai kémiának a gyógyszerek szennye
zésprofiljának a meghatározásában, bomlási mechanizmu
sának és metabolizmusának vizsgálatában, továbbá a kör
nyezeti minták elemzésében. Mivel ezek az alkalmazások 
nagy prioritást élvező kutatási területekre esnek, ezért vár
hatóan azon analitikai módszerek elmélete és eszközfej
lesztése fog erősödni, amelyek e kutatási területekhez kap
csolódnak [6, 7].

A jövő analitikai kémiai kihívásait tekintve az egyik 
legfontosabb irányzat a kapcsolt technikák fejlesztése és 
alkalmazása lesz. Ezek a módszerek az összetételre jellem
ző információk mellett az alkotók kémiai szerkezetére 
vonatkozóan is képesek információt szolgáltatni. Gondol
hatunk itt egy elválasztási módszer és egy szerkezetazono
sítási módszer kombinációjára (GC-MS, HPLC-MS, 
HPLC-MS-MS), vagy a spektro-elektrokémiára, illetve 
spektro-potenciometriára. Ez utóbbi módszerekkel az 
elektrokémia és más független módszer együttes alkalma
zásával lehet még árnyaltabb képet kapni a természetben 
lejátszódó jelenségekről.

Dominánsan kiemelt kutatási irány a kémiaszenzorok 
és bioszenzorok fejlesztése is [8, 9]. Az ionszelektív elekt
ródok segítségével például, az utóbbi évek kutatási ered

ményeinek köszönhetően a szabadionok mikro-mólos és 
piko-mólos koncentrációtartományban történő meghatáro
zására nyílt lehetőség. Az ionszelektív elektródok egye
dülálló, más analitikai módszerektől eltérő tulajdonsága, 
hogy alkalmasak biológiai, környezeti és élelmiszerminták 
szabadion koncentrációjának meghatározására, speciáció 
vizsgálatra. A szenzorok és szenzoregyüttesek, mint mérő
érzékelők felhasználhatók ipari monitortechnikák, multi
szenzoros rendszerek fejlesztésére.

Figyelemre méltó a szenzorok és analitikai eszközök 
miniatürizálására irányuló filozófia terjedése [10, 11]. 
A szenzorok és berendezések miniatürizálásának a célja az, 
hogy a teljes analitikai mérést a minta-beméréstől az érzé
kelésig egy kisméretű szilícium- vagy üveglapon végezzék 
el külső beavatkozás nélkül. Ezeket a miniatürizált beren
dezéseket nevezzük angolul „micro Totál Analysis Sys- 
tem”-nek (TAS-nak), vagy másként „Láb on the Chip”-nek. 
A szakirodalomban olvashatunk különböző áramló oldatos 
technikák, kromatográfiás és különböző elektroforetikus 
elválasztási műveletek microchipen történő megvalósításá
ról. Az analitikai technikák ilyen irányú fejlesztése termé
szetesen megkívánja a szenzorok, detektorok miniatürizá
lását is. A műszergyártás ilyen irányú alakulása segíti a 
természetben (in field) és betegágy melletti, orvosi rende
lőkben végezhető analízisek megvalósulását. Egyre inkább 
terjedhet az a szemlélet, hogy a mintákat a mintavétel he
lyén és nem egy központi laboratóriumban elhelyezett, 
úgynevezett nagy műszereken végezzük el. Ez a műszer- 
gyártás szemléletének a változását is megkívánja.

A XXI. század analitikájának fontos témája lesz a 
gyors, nagy térfelbontású analitikai technikák/eszközök 
fejlesztése. Ezek a technikák alkalmasak élő vagy dinami
kus környezeti rendszerekben lejátszódó folyamatok vizs
gálatára. Itt elsősorban a különböző mérőszonda-mikrosz
kópokra irányul a figyelem, de rendkívül ígéretesek a több 
komponens egyidejű mérését biztosító szenzorsorozatokra 
(multi analyte arrays-re) épülő monitorrendszerek is. Az új 
mikroszkópiás technikák, mint az alagút-mikroszkópia 
(STM) vagy az atomerő mikroszkópia (AFM) szilárd/ol- 
dat, szilárd/levegő határfelületek nagy laterális felbontású, 
esetenként atomi szintű vizsgálatát teszik lehetővé. Fontos 
és előremutató a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiái 
módszer [12] fejlesztése és alkalmazási körének bővítése 
is. Az elektrokémiai mikroszkópia esetében a mérőcsúcs 
egy mikroelektród, amelynek mindhárom térirányú, nagy 
felbontású elmozdulása számítógéppel vezérelt piezo
elektromos mozgatószerkezet (vagy mikromotorok) segít
ségével (pásztázásával) valósítható meg. A térkoordináták 
függvényében regisztrált elektrokémiai adatok alapján le
hetőség nyílik molekuláris szintű információ közvetítésére 
az emberi vagy állati szervezetből. Az eddigi eredmények 
arra utalnak, hogy a technika a biológiai rendszerek fontos 
vizsgáló eszközévé válhat, és előnyösen használható DNS- 
chipek kialakításánál, leolvasásánál is.

A következőkben a felsorolt fejlesztési irányok közül a 
mikrofabrikációs eljárás analitikai kémiai alkalmazásában 
rejlő lehetőséget mutatom be röviden.
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A mikroelektronikai iparban használatos technológia, 
a mikrofabrikációs eljárás hatása 

az analitikai kémia fejlődésére

Az utóbbi évtizedtől kezdődően a kémiai és bioszen
zorok, a különböző áramló oldatos analitikai kémiai eljárá
sok és kapcsolódó műszerek miniatürizálása kiemelt kuta
tási iránnyá vált az analitikai kémiában [11]. Az analitikai 
kémiai eszközök, méréstechnikák miniatürizálása számos 
előnye közül elsőrendűen fontos az analízis költségének a 
csökkentése, amely a reagensfelhasználás csökkenésével 
jelentősen befolyásolható. További előny az analízis sebes
ségének növelésében és a méréstechnika egyszerű automa- 
tizálhatóságában rejlik. Ismert tény például, hogy az 
egészségügy területén az analízis költségének a növekedé
se a legkorszerűbb diagnosztikai tesztek bevezetésének 
következménye. Azok az analízisek, amelyeket az úgyne
vezett „mikro-titer” lapokon végeznek, feltétlenül költség
hatékonyabbá válnának a mikrofabrikációval előállított 
nanoliter térfogatú fiolasorozatokat tartalmazó lapok beve
zetésével. A reagens felhasználás 103-104-szeres csökke
nésével, ezen mikrofabrikációval előállított lapok beveze
tése drasztikusan csökkentené a klinikai laborokban 
végzett ismételt tesztek költségét. A fentiekből egyértel
műen következik, hogy a miniatürizált, „Láb on the Chip” 
eszközök bevezetése elsősorban a biológia és orvostudo
mány területén jelentene forradalmi változást.

A miniatürizálás, illetve a mikrofabrikáció alkalmazá
sának lehetőségeit és a bevezetéséből adódó előnyöket a 
kémiai analízis két olyan területén kívánom bemutatni, 
amelynek elindításához, fejlesztéséhez és műveléséhez a 
hazai kutatóiskolák eredményesen hozzájárultak. Ezek a 
területek a potenciometriás ionszelektív elektródok és a 
mérésautomatizálást biztosító áramos oldatos analitikai 
kémiai technikák.

A kémiai/biológiai szenzorok területén napjainkban az 
előrelépés egyfelől a kiváló tulajdonságú jelzőanyagok 
(például szupramolekulák, molekulalenyomatot tartalma
zó polimerek, enzimek, antitestek stb.) fejlesztése, alkal
mazása és a mikrofabrikációs eljárás elterjedésétől várha
tó. M ikrofabrikációval megvalósítható a szenzorok és 
szenzorsorozatok reprodukálható és költséghatékony gyár
tása. A szenzorok sok esetben jelfeldolgozási funkcióval is 
rendelkeznek, és gyakori a kemometria alkalmazása a ke
vésbé szelektív szenzorok szelektivitásának növelése cél
jából. Az „okos” szenzor, „smart-sensor” valójában egy 
célműszer, amely közül néhány már kereskedelmi forga
lomban is található, mint például a Perkin Elmer cég által 
gyártott új étolaj vizsgáló készülék, amely három perc alatt 
megadja az olajminta transz- és szabad-zsírsavainak 
mennyiségét, valamint a jódszám értékét [13].

A miniatürizálás, illetve a mikrofabrikációval történő 
méretcsökkentés az elektrokémiai szenzorok és rendszerek 
vonatkozásában különös jelentőséggel bírnak [10,14]. 
Ebben a vonatkozásban érdemes áttekinteni a klinikai és 
fiziológiai célokra előállított szenzorokat és rendszereket. 
A mikrofabrikációval előállított szenzorok kétdimenziós, 
síkfelületű (planáris) eszközök, amelyek hordozóanyaga
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leggyakrabban üveg, szilícium vagy kerámia. In vivő klini
kai célokra, általában flexibilis „eldobható”, egyszer hasz
nálatos szenzorokat alkalmaznak, amelyek hordozó anya
ga poliimid vagy poliészter. A szilícium hordozófelületek 
megmunkálására, megfelelő geometriájú „mintázatok” ki
alakítására tökéletesen alkalmas a fotolitográfiás eljárás, a 
vékonyréteg-fémezés és kémiai maratás együttes alkalma
zása. A fémfelületek kialakítása vákuumpárologtatással 
történik, mig a kémiai maratás a fotoaktiv polimer (fo- 
toreziszt) mintázására általánosan használt technika. 
A fotolitográfiás technika egyes lépéseit, amely felületi 
szerkezetek és folyadékszállító csatornák kialakítására 
egyaránt alkalmazható, a 3. ábra mutatja be. Az első lépés
ben, a megmunkálni kívánt felületet bevonják egy fényér
zékeny polimerrel (fotoreziszttel), amely UV fény hatásá
ra bomlik. Ezt követően egy maszkon keresztül UV 
fénnyel sugározzák be a felületet, a besugárzott felület
részről a polimer eltávolítható. A felület megmunkálása 
ezután két úton folytatódhat. Az egyik lehetőség az, hogy 
valamilyen felületi szerkezetet hoznak létre additív úton, 
vagy pedig a chip felületén mikroméretű csatornákat, árko
kat maratnak ki, megfelelő reagensek hozzáadásával. Vé
gül a felületi fotoaktiv filmet eltávolítják, befejezve ezzel 
az adott felület kialakítását. Az előbbi út a szenzorok, míg 
az utóbbi az analíziscsatoma miniatürizálása esetén hasz
nálatos. Több különböző maszk egymás utáni alkalmazá
sával a legkülönfélébb felületi szerkezetek alakíthatók ki.

Egy másik lehetőség, amelyet a szenzorok miniatürizá
lására használnak az elektronikai iparban használt vastag- 
réteg-, vagy szitanyomásos technika. A szitanyomásos eljá
rás alkalmazása esetén egy megfelelő összetételű pasztát 
visznek fel a hordozó felületére egy megfelelő mintázatot 
kialakító maszk segítségével. A módszer kevésbé költséges 
eszközöket kíván, mint a vékonyréteg-technika és a techno
lógiai folyamat viszonylag egyszerű.

A vékonyréteg technológiával történő szenzor-előál
lításnak az egyetlen hátránya, hogy rendkívül költségigé
nyes, amely elsősorban a technológiát biztosító berendezé
sek beszerzésének költségéből adódik, noha az egy eszköz 
előállítási költségráfordítása viszonylag elfogadható. Eh
hez képest a vastagréteg-technika kevésbé költséges, 
ugyanakkor az előállított rétegeknek a minősége gyen
gébb. A vékonyréteg-eljárással előállított filmek reprodu
kálhatósága laterálisán kisebb, mint 1 pm, míg a vastagré- 
teg-technológiák esetében kb. 100 pm laterális és 
keresztmetszetben is. Az utóbbi technika nagy előnye első
sorban egyszerűségében és kedvező költséghatékonyságá
ban rejlik.

Klinikai és in vivő fiziológia célra előnyösen használ
hatók fel a planáris felépítésű ion-szelektív szenzorok. 
Az észak-karolinai egyetem kutatói kisméretű, flexibilis 
pH- és K+-szelektív szenzorokat fejlesztettek ki poliimid 
hordozó és vékonyréteg-technológia alkalmazásával in 
vivő kardiológiai célokra [15]. A szenzor alkalmasnak bi
zonyult akut miokardiális ischemia in vivő nyomon- 
követésére. A szenzort és szenzoregyüttest sematikusan a
4. ábra szemlélteti. A keresztmetszeti kép jól mutatja a 
szenzor réteges felépítését és geometriai méreteit. A szen-
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3. ábra. A mikrochip-megmunkálás lépései: a-megmunká
landó szilícium vagy üveglap, b -  a felület bevonása fotoaktív 

polimerrel, c -  UV besugárzás maszkon keresztül, d -  a fotoak
tív polimer szelektív eltávolítása, e -  fémréteg-leválasztás,
g -  felület kimaratása, f h  -  fotoaktív polimer eltávolítása

zorok belső elektrolitréteggel készülnek, amely rögzítésé
re hidrogél (poli-hidroxi-etil-metakrilát; poli-HEMA) 
szolgál. A szenzor geometria lehetőséget nyújt (4. a. ábra) 
a világos körök által jelzett mintázatok azonos összetételű 
membrán koktéllal történő érzékenyítésével a szív felületi 
ioneloszlás megfigyelésére. Abban az esetben viszont, ha 
az egyes alapszenzort különböző ionokra szelektív memb
ránnal érzékenyítjük multi-ionos in vivo mérésre nyílik le
hetőség. A szenzor geometriai adati jó  felbontású mérést 
garantálnak.

Biológiai minták sorozatelemzésére alkalmas planáris 
felépítésű szenzorsorozatokat tartalmazó, mikrofabriká- 
cióval kialakított cikkcakk kialakítású mikrocellák/anali- 
zátorok biológiaminták ionos összetevőinek néhány tiz 
pliter térfogatú mintából történő meghatározását teszik le
hetővé. Az ionos összetevők és vérgázok elemzését szol
gáló analizátorok esetében a megfelelő stabilitású, szilárd 
szenzorkonstrukció kialakítása a cél, ezért a szenzorok cél
szerűen alumínium-oxid hordozó felületén szitanyomással 
készülnek. Az analízishez megkívánt minta térfogat 0,4 pl, 
és kilencféle mintaösszetevő mérése valósítható meg. 
A miniatürizált cella lehetőséget kínál hordozható, kismé
retű ion, és vérgázanalizátor kialakításra.

A miniatürizált áramló oldatos injektálásos (Flow 
Injection Analysis) mérőrendszer felépítését az 5. ábrán 
mutatjuk be. A teljes analízist biztosító mikroméretű rend
szer az áramló oldatos injektálásos rendszer (Flow Injec
tion Analysis, FIA) harmadik generációs változatának te
kinthető, és kiválóan alkalmas a technika előnyeinek 
megtartása mellett biológiai minták költséghatékony, auto
matikus elemzésére [15]. A technika ígéretes a gyógyszer
kutatásban screeningvizsgálatok elvégzésére, valamint 
hordozható, terepviszonyok között használható, in field  
analízisek elvégzésére. Várhatóan ilyen irányban történik 
az elkövetkezendő években a technika fejlesztése.

Ion-szelektív elektród Referencia elektród

Poliimid
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4. ábra. Mikrofabrikációval készített nyolc ionszelektív 
elektród és referencia elektród kialakítására alkalmas felület (a) 
és a planáris elektródok szerkezete a rétegek feltüntetésével (b)
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5. ábra. Áramló oldatos injektálásos rendszer
a) Mikrofabrikációval előállított analizátoregység (pTAS), 

b) Az injektálásos mérés sematikus diagramja
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tóth Klára: Az analitikai kémia helyzete és fejlődési lehetősé
gei
A közlemény áttekintést ad az analitikai kémiai tudományág fej
lődését és eredményességét megszabó trendekről. Elemzi a hazai 
kutatás helyzetét, eredményességét és a fejlesztés várható iránya
it. Példákkal illusztrálja a miniatürizálás előnyeit a szenzorkuta

tásban és a különböző áramlóoldatos technikák, műszerek terüle
tén és a mikroelektronikai iparban használatos mikrofabrikációs 
technológia nyújtotta lehetőségeket.

[Magy Kém. Lapja, 57, 325 (2002)]

SUMMARY

K. Toth: The State of Art and New Challenges in Analytical 
Chemistry
This contribution gives a survey about challenges and opportuni
ties arising from the societal need and advance in technology, that 
motivate the progress in analytical chemistry. A brief account is 
given on the present state of analytical science on the national 
level and the trends in development. Advanced research carried 
out in the microfabrication of sensors and Micro Total Analysis 
System (pTAS) is illustrated by selected examples, i.e. by micro- 
fabricated potentiometric electrodes and flow injection analysis 
system.
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Bioanalitikai módszerek és alkalmazásaik

KREMMER TIBOR*

Bevezetés

A bioanalitika, mint a szerves és szervetlen kémiai elemzés 
viszonylag új és rendkívül széles határterülete, az elmúlt 
évtizedek során az interdiszciplináris élettani tudományok 
(biológia, biokémia, genetika stb.) rohamos fejlődésének 
eredményeként és igényeként alakult ki [1-8]. Elméleti és 
gyakorlati jelentőségét bizonyítja, hogy a teljesség igénye 
nélkül alkalmazási területei közé sorolhatók az állati és nö
vényi szervezet élet- és kórélettana, az orvosi laboratóriu
mi diagnosztika, mikrobiológia, bakteriológia, virológia, 
immunológia, radiokémia, toxikológia, kriminológia, a 
víz, levegő, talaj analízisével foglalkozó közegészségügy 
és környezetvédelem, az élelmiszer-kémia és minőség-el
lenőrzés, régészet, őslénytan, antropológia, meteorológia. 
A bioanalitika kitüntetetten a biológiailag aktív, kis és 
nagy molekulatömegű, természetes vegyületek mennyisé
gi és minőségi vizsgálatára irányul. Ennek érdekében egy
re szélesebb területen alkalmazza a fizikai-kémiai elemzés 
változatos és reprezentatív mérési és azonosítási módsze
reit, a spektroszkópiát (UV-VIS, IR, NMR), kromatográfi- 
át (GC, HPLC, FPLC), ultracentrifugálást, elektrokémiát, 
radiometriát, immunológiát, tömegspektrometriát (ESI, 
APCI, MALDI-TOF) stb. A szerves és szervetlen kémiai 
analízis általános és klasszikus követelményeinek megfe
lelően a vizsgált vegyület(ek) azonosíthatóságának (refe
rencia molekulák), a mérés szelektivitásának (felbontóké
pesség), érzékenységének (linearitás, kimutathatóság és 
mérés határai), pontosságának (hiba, szórás, reprodukálha
tóság, visszanyerhetőség) biztosítása a bioanalitikának is 
alapvető célkitűzését képezi. Ezen túlmenően a bioanaliti
ka sajátos problémái és módszerei elsősorban a biológiai 
objektumok, a vizsgálandó (elválasztandó, mérendő) anya
gok és környezetük, az ún. biológiai mátrix bonyolult kö
zegének összetételéből és nagy változatosságából adód
nak. Az analízis tárgyát képező bioaktív anyagok az esetek 
túlnyomó többségében maguk is molekulárisán heterogén, 
összetevőiben és kölcsönhatásaiban rendkívül komplex, 
gyakran labilis élettani anyagkeverékek (gliko-, lipo-, nuk- 
leo-, metalloproteinek, peptidek stb.). Ennek megfelelően 
a vizsgálandó anyag(ok) molekulatömegének (biopoli
merek, makromolekulák), összetételének és szerkezetének, 
fizikai-kémiai stabilitásának (pH, hő, fény, oxidáció, reak
ciókészség), oldékonyságának (polaritás), detektálhatósá- 
gának, származékképzésének és nem utolsósorban az azo
nosítás, detektálás és mérés körülményeit esetenként 
meghatározó biológiai aktivitásnak legalább is hozzávető
leges ismerete a bioanalitika leglényegesebb elvi és gya
korlati előfeltételei közé tartozik.

* Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A fentiek figyelembevételével az elmúlt évtizedek so
rán a bioanalitikai feladatok m egoldására olyan ún. 
bioszeparációs eljárásokat fejlesztettek ki, amelyek 
biokompatibilisek és a biológiai minták kezelése, a vizsgá
landó anyag(ok) elválasztása, tisztítása és mérése során a 
természetes élettani közeghez hasonló, kíméletes kísérleti 
körülményeket biztosítanak [4, 7, 8].

A bioanalitikai eljárások két szorosan összefüggő mű
veleti rendszernek, a minta előkészítésének és az ún. 
elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának a lépései
ből állnak, amelyeket célszerű részleteiben is áttekinteni.

Minta-előkészítés
A műveletekkel szemben támasztott követelmények

Az előzőekben részletezett szempontok alapján a biológiai 
minta előkészítése a bioanalitika elsőrendű és obiigát igé
nye. A minta-előkészítés objektív követelménye, hogy a 
módszer egyszerű, gyors, kíméletes, reprodukálható, bizton
ságos, valamint gazdaságos legyen. A szubjektív tényezők 
közé sorolható az analitikus anyagismerete, szakirodalmi tá
jékozottsága (az adott feladat kapcsán az analógiák felisme
rése), jártassága az elválasztástechnikákban (alternatív meg
oldások!) és végső soron az egyéni intuíció. A gyakorlatban 
csak ritkán van lehetőség a vizsgálandó vegyületet tartalma
zó minta közvetlen, előzetes kezelés nélküli műszeres analí
zisére. Az esetek túlnyomó többségében a sok összetevőt és 
túlsúlyban egyéb kontamináns vegyületeket tartalmazó, 
rendkívül heterogén biológiai mátrix az analitikai (azonosí
tási, mérési) módszer számára olyan megterhelést jelent, 
amely lehetetlenné teszi az analízis szelektivitásának, érzé
kenységének és pontosságának érvényesülését. Optimális 
esetben a minta-előkészítés több igényt is kielégít. Az első, 
amelyet a szakirodalom a minta „tisztításának” (clean-up) 
nevez, lényegében az analízis további lépéseit zavaró össze
tevők elválasztására, ill. eltávolítására irányul. A másik 
szempont -  lehetőség szerint egyidejűleg -  a célvegyü- 
let(ek) feldúsítása, betöményítése (selective enrichment), 
amely a rendkívül alacsony élettani koncentrációban előfor
duló bioaktív anyagok azonosításának és mérésének egyik 
gyakori előfeltétele. A minta-előkészítés további célja és lé
nyeges szempontja lehet a célvegyület(ek) kémiai átalakítá
sa, jobban detektálható, eltérő polaritású, állandóbb szerke
zetű származékok képzése az analitikai elválasztás és a 
műszeres analízis szelektivitásának, érzékenységének, pon
tosságának és reprodukálhatóságának növelése érdekében. 
A megfelelő minta-előkészítés ugyanakkor növeli az anali
tikai műszerek, berendezések (kromatográfiás oszlopok) 
élettartamát és csökkenti az analízis időigényét, a műveleti 
lépések számát, a költségeket, és nem utolsósorban a kör
nyezetszennyezést. A bioanalitika fejlődésének eredménye
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ként egyre több olyan minta-előkészítési módszer ismeretes, 
amelyek ezeket az igényeket viszonylag egyszerű és kímé
letes módon (pl. szilárd fázisú extrakció) teljesítik. Elméleti 
és gyakorlati szempontból a minta-előkészítés ma már olyan 
önálló tudományterületnek tekinthető, amely a bioanali
tikában módszertani útmutatóként logikus rendszerbe állítva 
összefoglalja a műszeres analízist megelőző és lehetőség 
szerint betartandó lépéseket. Az értelemszerű átfedésektől 
eltekintve a biológiai minták előkészítésének fizikai-mecha
nikai és kémiai műveletei különböztethetők meg.

A fizikai-mechanikai módszerek közé tartoznak:
1. a szakszerű mintavétel, amely figyelembe veszi a sta

tisztikai, esetenként sejtbiológiai és anatómiai(!) szempon
tokat, a szervi-szöveti, makroszkópos, szubcelluláris- 
szubmikroszkópikus heterogenitásokat, a szerkezet és 
funkció összefüggéseit is;

2. az aprítás, őrlés, homogenizálás műveletei, amelyek a 
durván diszpergáló (késes, Potter-Dounce, nagy nyomású) 
rendszerektől az ultrahanggal létrehozott molekuláris homo- 
genizálásig a minta feldolgozásának szükségszerű lépései;

3. a szitálás, molekulaszűrés (ultraszűrés, dialízis) fo
lyamatai, amelyek a makroszkóposán heterogén rendsze
rektől a molekulaméretű ún. csoportfrakcionálásig terjedő 
elválasztások széles skáláját jelentik;

4. a centrifugálás és ultracentrifugálás módszerei, 
amelyek a nem elegyedő fázisok szétválasztásán, emulzi
ók megtörésén túlmenően a flotálás, szedimentálás és 
fajsúlygradiens technikákkal a minták preparatív jellegű 
előkészítésének lényeges lépését képezik;

5. a betöményítés és szárítás műveletei a minták víz/ol- 
dószer tartalmának kíméletes eltávolítására (vákuumbe- 
párlás, fagyasztva szárítás), figyelembe véve, hogy a mini
mális víztartalom (szolvát burok) megtartása sok esetben a 
célmolekula (biopolimer) szerkezeti integritásának előfel
tétele;

6. a vizsgálandó vegyület(ek) kivonása halmazállapot
tól függően gáz-, gőz-, folyadék-szuperkritikus folyadék 
(C02, CS2)-, ill. szilárd fázisú extrakció formájában, vá- 
kuumdesztillációval, vivőgázok (N2, Ar, He), kriocsapdák, 
mikropreparatív előtétoszlopok stb. alkalmazásával;

7. a savas, lúgos, oldószeres kicsapási műveletek, a 
minta hőmérsékletének (hődenaturáció), kémhatásának, 
polaritásának, ionerősségének és minőségének megváltoz
tatásával leggyakrabban a biológiai közeg (mátrix) makro- 
molekuláris összetevőinek (biopolimerek, fehérjék) elvá
lasztására vagy eltávolítására.

A kémiai kölcsönhatásokon alapuló egyszerű mintaelő
készítési lépések közé sorolhatók:

1. a minta hígításán (ionerősség), pH változtatásán, po
laritás módosításán túlmenően az adalékanyagok (ionpár 
képzők, detergensek, speciális immun-, affmitási-, fém-, 
zárvány-komplexképző stb. reagensek) alkalmazása a cél- 
vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságainak megváltozta
tása, a bioszeparációs módszerekben az elválasztási me
chanizmusok módosítása céljából;

2. a savas, ill. lúgos vagy enzimatikus hidrolízis a bioló
giai közeg és a vizsgálandó anyag(ok) közötti kémiai köl
csönhatások megbontására;

mkl

3. a származékképzés a minta-előkészítés leggyakrab
ban és általánosan használt eljárása, amellyel a célvegyü- 
let polaritása, detektálhatósága és kinyerése előnyösen 
megváltoztatható, ezáltal az analitikai mérés szelektivitá
sa, érzékenysége és pontossága gyakran nagyságrendekkel 
növelhető.

A minta jellemzése

A minta-előkészítés előfeltétele a vizsgálandó célvegyü- 
let(ek) fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságainak ismerete 
(molekulatömeg, szerkezet, funkcionális csoportok, pola
ritás, oldékonyság, stabilitás [pH, hő, fény, idő], pKA-pK|, 
elektrokémiai tulajdonságok, spektroszkópiai adatok, iro
dalmi hivatkozások hasonló szerkezetű anyagokra, adatbá
zis). A minta-előkészítés lényeges része a biológiai közeg 
(mátrix) jellemzése, amely információkat ad az extrakció 
lehetőségére a változatlan közegből, a célvegyület felsza
badítására a szilárd fázisból, a mátrix oldási-kötési erőssé
gének csökkenthetőségére [hígítás, pH, ionerősség], ill. 
potenciális interferáló vegyületek jelenlétére. A célvegyü- 
let(ek)hez hasonlóan idetartozik a mátrixban előforduló 
interferáló anyagok vizsgálata.

Az analízis jellege, szempontjai

A minta-előkészítést alapvetően meghatározza az analízis 
jellege, amely az egyedi vegyület(ek) elválasztására, cso- 
portfrakcionálásra [biopolimerek], reakciókinetikai vizs
gálatokra, termékellenőrzésre [szintézis, átalakulás, bom
lás] stb. irányulhat. Ugyancsak figyelembe kell venni a 
bekoncentrálás (oldhatóság, detektálás érzékenysége), 
tisztítás (specifikus detektálhatóság, interferáló anyagok), 
oldószer(váltás) igényét és/vagy lehetőségét (pl. HPLC 
esetén a vizes, vagy illékony oldószer alkalmazhatóságát).

A minta-előkészítés közegének megválasztása

A minta összetevőivel kölcsönhatásba lépő folyadék vagy 
szilárd fázis (a nem elegyedő oldószernek vagy a szilárd 
fázisú extrakció szorbensének, kromatográfiánál az oszlop 
töltetének) kiválasztása feltételezi az elválasztandó anya
gok oldhatóságának, retenciós adatainak (HPLC), az elvá
lasztó fázis kémiai szelektivitásának ismeretét. A minta
előkészítés közegével szemben támasztott követelmény a 
megfelelő áramlási-hidrodinamikai paraméterek (szemcse 
alak-, méret-eloszlás, oszloptöltés) reprodukálható biztosí
tása, ill. a szorbens és az elválasztandó vegyületek közötti 
kölcsönhatások figyelembevételével a célvegyület(ek) 
szelektív vagy differenciált leoldására (mosás, elúció) al
kalmas oldószer(elegy) kiválasztása.

A minta-előkészítés módszerének előzetes vizsgálata

A minta-előkészítés elengedhetetlen lépése a műveletek 
modellezése a megfelelőnek tartott kísérleti körülmények 
(a mátrix módosításának, extrakció módjának, a szorbens 
(töltet) minőségének és méretének, a mosó-eluáló oldó- 
szerelegynek, mintatérfogatnak stb.) kiválasztásával és ki
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próbálásával, ill. a szükséges módosítások elvégzésével.

A minta-előkészítés és mérés megbízhatósága 
és hitelessége

Ezek a vizsgálatok a módszer egészének hatásosságát (ro
busztusság), a biológiai közeg (mátrix) és az interferáló 
anyagok jelenlétének hatását számszerűsítik. A módszer, 
ill. mérés hitelességét (validálás) a mennyiségi és minősé
gi analízis követelményeinek megfelelően (fajlagosság, 
szelektivitás, kimutathatóságmérés határai, érzékenység, 
reprodukálhatóság, hiba, szórás, visszanyerés) a mérendő 
anyagokkal azonos vagy hasonló összetételű belső, 
és/vagy külső hitelesítő (referencia, standard) vegyületek- 
kel kell igazolni. Nagyszámú sorozatvizsgálatok esetén 
számításba kell venni a költségkihatásokat és gazdaságos
ságot.

Elválasztástechnikai módszerek

A bioanalitikában alkalmazott elválasztástechnikai ún. 
bioszeparációs módszerek az elválasztási mechanizmusok, 
az erőtér (kémiai potenciál, elektromos és gravitációs erő
tér) és a műszaki-mechanikai megoldások jellege szerint a) 
kromatográfiás, b) elektroforetikus és c) (ultra)cent- 
rifugálási eljárások szerint csoportosíthatók.

A kromatográfiás módszerek rendszerezését az 1. ábra 
szemlélteti. A kromatográfia áramló fázisa halmazállapota 
szerint gáz, szuperkritikus folyadék vagy folyadék lehet. 
Az áramló fázis a folyadék vagy szilárd álló fázissal olyan 
fázisrendszert képez, amelyben az elválasztandó anyagok 
dinamikus megoszlási egyensúlya kialakulhat. A folya
dék-folyadék fázisú (megoszlási) rendszerek viszonylag 
korlátozott lehetőségeivel szemben a gyakorlatban a leg
szélesebb felhasználási területe a rendkívül változatos el
választási mechanizmusokat alkalmazó folyadék-szilárd 
kromatográfiás technikáknak van. A megoszlási egyensú
lyok kialakítása és az elválasztások kifejlesztése szem

pontjából folytonos üzemű ellenáramú megoszlási (count
er current distribution) technikák, egyéb folytonos üzemű 
(mozgóágyas, mozgó kolonnás, szimulált mozgóágyas) el
járások és frontális kromatográfiás (kiszorításos, izo- 
kratikus-lépcsőzetes-gradiens elúción alapuló) módszerek 
különböztethetők meg [9, 10]. A bioanalitika felhasználási 
területein műszaki megoldásaikat tekintve leggyakrabban 
a frontális technikán és a kapilláris, kis (gravitációs)-, 
közepes- és nagynyomású kényszeráramláson alapuló 
(FPLC, HPLC, HPTLC) planáris (papír, réteg), vagy osz
lopkromatográfiás elrendezésű módszereket alkalmazzák.

Az elektroforézis, az ionos töltéssel rendelkező kis és 
nagy molekulák (biopolimerek, fehérjék) elektromos erő
térben, különböző mozgékonyságuk alapján történő szét
választása a bioanalitika egyik leggyakrabban használt és 
leghatásosabb elválasztástechnikai módszere. A semleges 
hordozó közegekkel (papír, membrán, gél) kialakított hori
zontális vagy vertikális irányú, sík vagy oszlop (cső) elren
dezésű rendszerekben zónális (elúciós), mozgó határrétegű 
(frontális), kiszorításos (izotachoforézis), izoelektromos 
fókuszálási és detergens (Na-dodecil-szulfát) elektro
forézis technikák valósíthatók meg. Új, rendkívül nagy fel
bontóképességű és kis anyagigényű eljárásnak bizonyult 
az ún. kapilláris elektroforézis, amelynek ma már zónális, 
gélfázisú, izotachoforézisen, izoelektromos fókuszáláson, 
micelláris-elektrokinetikus- és elektro-kromatográfián ala
puló módszerei ismeretesek [35].

Az ultracentrifugálás, a különböző diszperzitású (mak
roszkópos, mikroszkópos, kolloid, molekuláris) részecs
kék méret- és fajsúlykülönbségeik alapján, folyadék fázis
ban, gravitációs erőtér hatására történő szétválasztása úgy 
analitikai (szedimentációs állandó, molekulatömeg meg
határozás), mint preparatív szempontból (ld. minta
előkészítés) a bioanalitika egyik legfontosabb módszere. 
Az egyszerű ülepítési, ill. flotálási technikákon túlmenően 
a fa j súly gradienst (úszási faj súly) alkalmazó ultracentrifű- 
gálás a biológiai minták (pl. sejtmembránok, organel-

KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK
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1. ábra. A kromatográfiás módszerek felosztása
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lumok) vizsgálatában az egyik leghatásosabb eljárásnak 
bizonyult [36].

Bioanalitikai módszerek alkalmazása 
a humán szérum savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) 

tartalmának vizsgálatában

Figyelembe véve a bioanalitikai módszerek elterjedését és 
szinte korlátlan lehetőségeit, általában megállapítható, 
hogy az élettani makromolekulák, biopolimerek, oligo- és 
polinukleotidok, nukleinsavak, poliszacharidok, peptidek, 
fehérjék stb. vizsgálata a bioanalitika egyik legfontosabb 
alkalmazási területe. Ezen belül az utóbbi évtizedekben 
egyre nagyobb az érdeklődés az élő szervezetben szerkeze
ti és funkcionális szempontból alapvetően fontos szénhid
rát tartalmú komplex fehérjék, a természetes szialogliko- 
proteinek (mucoproteinek, proteoglikánok) iránt. 
A sejtmembránok és organellumok felszíni tulajdonságai
nak, adhéziójának, kommunikációjának és immunológiai 
jelenségeinek, valamint az extra- és intracelluláris terek 
anyagcsere- és transzportfolyamatainak tanulmányozása 
egyértelműen igazolja, hogy a biológiai aktivitásért felelős 
szénhidrát-fehérje komplexek oligoszacharid tartalma 
ezen biopolimerek jellegzetesen strukturált és funkcionáli
san integrált részét képezi [12-17]. Ugyancsak számos, 
biológiailag igen aktív élettani vegyületről (pl. vércso- 
port(Lewis) antigének, interferonok, erythropoietin stb.), 
és szinte minden eddig ismert és a gyakorlatban általáno
san alkalmazott konvencionális tumor markerről (CEA, 
AFP, TPA, hCG, NSE, CA 125, CA 15-3, CA 72-4, CA
19-9, akut fázis proteinek stb.) kimutatták, hogy valójában 
glikoproteinek, amelyek szerkezetében több-kevesebb kö
tött, és a biológiai aktivitásuk szempontjából nélkülözhe
tetlen szénhidrát, elsősorban neutrális monoszacharidok, 
hexózaminok és sziálsav találhatók. Az újabb vizsgálatok 
arra utalnak, hogy a szialoglikoproteinek oligoszacharid 
szerkezetében a cukorösszetevők arányának és sorrendisé
gének, a glikánláncok hosszának és elágazásának, a termi
nális csoportok mennyiségének és minőségének rendkívül 
változatos kombinációi egy olyan biológiai kódrendszer 
alapját képezik, amely a különböző fiziológiás és/vagy kó
ros folyamatokra (pl. terhesség, reumás arthritis, dagana
tos megbetegedések) jellemző molekuláris információkat 
tartalmazhat [17]. Ezek a megfigyelések többek közt felve
tik annak lehetőségét, hogy a szialoglikoproteinek 
oligoszacharid szerkezetére vonatkozó analitikai adatokat 
különböző (pl. daganatos) megbetegedések diagnosztiká
jában (terápiájában) az eddigieknél érzékenyebb és speci
fikusabb markerként alkalmazzák.

Az alábbi példa egy élettanilag fontos és érdekes, hete
rogén összetételű, magas szénhidrát tartalmú komplex fe
hérje, a vérszérum savanyú alfa- 1-glikoprötéin (AGP, oro- 
somucoid) tartalmának szisztematikus vizsgálatát 
szemlélteti, amelyben a biopolimer kis és nagy molekula
tömegű összetevőinek és szerkezetének analízise során a 
minta-előkészítés és a bioszeparációs módszerek, elválasz
tás, tisztítás, a minőségi és mennyiségi analízis számos je l
lemző lépése bemutatható.

mkl

Az AGP a humán szérum egyik jellegzetes, 36-38 kD 
móltömegű, igen savanyú (pH = 2-3), rendkívül jól oldódó 
és feltűnően sok (-45% !) szénhidrátot tartalmazó, akut-fá
zis jellegű fehérje frakciója. Az AGP szénhidrát tartalma a 
lineáris peptid lánc 5 kitüntetett helyén (15-, 38-, 54-, 75-, 
85) aszparaginhoz N-glikozidos kötéssel kapcsolódó ún. 
glikán egységekből áll, amelyekben az oligoszacharid lán
cok elágazó (antennáris) szerkezetének megfelelő arány
ban a biopolimer össztömegére vonatkoztatva 8- 10% 
galaktóz, 6-8% mannóz, kb. 1,0% fűkóz, 12-16% hexóz- 
amin (N-acetil-glukózamin) és 12-16% sziálsav (N-acetil- 
neuraminsav) található. Az AGP molekulárisán heterogén 
(polimorf) és változatos oligoszacharid szerkezetéből adó
dóan különböző elválasztástechnikai módszerekkel (im- 
munoaffmitási és ioncserélő kromatográfia, izoelektromos 
fókuszálás) molekula variánsokra választható szét. 
A Schmid és munkatársai [18, 19] által részletesen tanul
mányozott és több mint 50 éve ismert AGP fiziko-kémiai 
tulajdonságait, vitatott élettani szerepét és biológiai aktivi
tását több összefoglaló tárgyalja [12, 20-23]. A szérum 
AGP szint meghatározásának különböző bioanalitikai 
(ioncserélő folyadékkromatográfiás, kolorimetriás, im
mun-diffúziós, -precipitációs, -turbiditási, RIA, ELISA) 
módszerei ismeretesek [20, 22, 23]. Számos megfigyelés 
igazolja, hogy a szérum AGP tartalmának mérése a daga
natos megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájában jól 
használható ún. tumor marker. A különböző (gasztroen- 
terológiai, nőgyógyászati, pajzsmirigy, bőr, limfomás) da
ganatos megbetegedésekben a szérum AGP tartalma az 
egészséges kontroll egyénekhez viszonyítva 5-10-szeresé- 
re emelkedhet, és változása jól jelzi a beteg állapotát és/- 
vagy a gyógykezelés hatásosságát. Az eddigi vizsgálatok 
eredményei arra utalnak, hogy a daganatos megbetegedé
sekben a szérum AGP oligoszacharid tartalmának cukor- 
neutrális, hexózamin, sziálsav) összetétele és antennáris 
szerkezete is megváltozik. Viszonylag magas szénhidrát
tartalma és diagnosztikai jelentősége miatt a humán szé
rum AGP molekula (oligoszacharid) szerkezetének vizsgá
lata elméleti és gyakorlati szempontból is különösen 
érdekes.

A 2. ábra a humán szérum AGP vizsgálatában a minta
előkészítés, az analitikai mérés, elválasztás, tisztítás és 
azonosítás lépéseit mutatja. A minta-előkészítés során a 
természetes módon megalvadt vérből centrifugálással 
nyert szérum AGP tartalma a szérum túlsúlyban lévő főbb 
fehérje összetevőitől (albumin, globulinok) kíméletes kö
rülmények (0-4 °C) között, hígítással és nem elegyedő fá
zisú oldószeres (kloroform-metanolos) extrakcióval vá
laszható el [22-23]. A szérum AGP koncentrációja a 
vizes-metanolos extraktumból mikroanalitikai ioncserélő 
folyadékkromatográfiával (FPLC) közvetlenül meghatá
rozható, illetőleg ennek módosításával az AGP preparatív 
méretekben is elválasztható és tisztítható. A termék 
sómentesítése és beszárítása gélkromatográfiával (dialízis
sel, membránszűréssel) és fagyasztva szárítással (liofile- 
zés) történik. Az AGP festék-ligandum (Cibacron Blue) 
affinitási és/vagy hidrofób kölcsönhatású folyadékkroma
tográfiával tovább tisztítható [24]. Az AGP minták azono-
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sítására (molekulatömegének meghatározására) és tiszta
ságának folyamatos ellenőrzésére a tömegspektrometria 
(MALDI-TOF) mellett immundiffúziós (rockét) és deter- 
gens poliakrilamid gélelektroforetikus (SDS-PAGE) mód
szerek alkalmazhatók. Az AGP molekuláris heterogenitása 
izoelektromos fókuszálással és scanning denzitometriás 
leképezéssel vizsgálható. Igen kevéssé eltérő izoelektro
mos pH-juk alapján az AGP-nek 6-10 molekula variánsa 
különböztethető meg és választható el.

A 3. ábra a bioanalitikai módszerek további alkalmazá
sát mutatja az AGP szerkezetének vizsgálatában. A műve
letek célja a biopolimer fehérje-szénhidrát kötéseinek meg
bontása, az összetevők elválasztása, majd az antennáris 
oligoszacharid egységek, ill. a peptid maradék analízise. 
Ennek első fázisa az AGP minták kíméletes hidrolízise pep- 
tid-N-glikozidáz F (PNGase F, EC 3.2.218, 3.5.1..52) en
zimmel, amely az oligoszacharid (glikán) egységeket a 
peptid láncról szelektíven lehasítja. A következő lépés a ke
letkezett oligoszacharidok elválasztása a peptid maradék 
oldószeres (etanol) kicsapásával. A későbbi műszeres ana
lízist (HPLC, MALDI) zavaró, kis molekulatömegű vegyü- 
letek (sók, detergens, beta-merkapto-etanol) az 
oligoszacharidoktól megfelelő szelektivitású (Sephadex G- 
25, Bio-Gel P-2) gélkromatográfiával távolíthatók el. 
A peptid maradék szerkezeti analízise terjedelmét tekintve 
itt nem részletezhetően általában a konvencionális utat 
(FTIR, CD, NMR, aminosav-összetétel, szekvencia, részle
ges proteolízis, RP-HPLC stb.) követi. A szénhidráttarta
lom eloszlásának, monoszacharid összetételének és szek
venciájának, a molekulában elfoglalt helyzetének stb. a 
meghatározása céljából az antennáris szerkezetű 
oligoszacharidok töltésük és/vagy molekulatömegük sze-
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2. ábra. A humán szérum savanyú alfa-l-glikoprotein 
tartalmának meghatározása, elválasztása és tisztítása [22]

HUMÁN SZÉRUM AGP

Azonosítása és tisztaságának ellenőrzése elektroforézissel 
(SDS-PAGE, IEF) és tömegspektrometriával (MALDI-TOF)
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Sómentesítés (foszfát, SDS, béta-ME) gélkromatográfiával (Bio-Gel P-2) 
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Neutrális monoszacharid, hexózamin, sziálsavtartalom meghatározása 
savas hidrolízissel, származékképzéssel és RP-HPLC módszerekkel
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Részleges (szekvenciális) enzimatikus bontással (glikozidázok) 
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3. ábra. A humán szérum AGP oligoszacharid tartalmának 
elválasztása, tisztítása és analízise

rint ioncserélő (MonoQ) [25] vagy gélpermeációs (TSKgel 
PW 2500) folyadékkromatográfíával választhatók el. 
A glikánegységek frakcionálására a származék (danzil- 
hidrazid, antranilát) képzés és a fordított (amino) fázisú 
HPLC ugyancsak eredményesnek bizonyult [26]. 
A bioszeparációs műveletek bármely fázisában a 2-5 kDa 
molekulatömegű individuális glikánszerkezetek legközvet
lenebb és legcélravezetőbb módon tömegspektrometriával 
(MALDI-TOF) azonosíthatók [27-30]. A finomabb szerke
zeti sajátosságok (monoszacharid szekvencia, láncelágazá
sok stb.) felderítése az oligoszacharidok részleges enzi
matikus (szialidáz, fiikozidáz, mannozidáz, galaktozidáz, 
hexózaminidáz) bontásával és a termékek szisztematikus 
azonosításával valósítható meg. Itt kell megjegyezni, hogy 
a szénhidráttartalmú komplex fehérjék, ill. oligoszachari
dok szerkezetkutatásában elengedhetetlen a monoszachari- 
dok (galaktóz, mannóz, fukóz, glukóz, hexózaminok stb.), 
valamint a sziálsav (N-acetil-neuraminsav) mikroanalitikai 
meghatározása, amelyre a danzil [31], antranilát [26], p- 
amino-benzoesav-etilészter (ABEE) [32], fenil-tiokarbamil 
(PITC) [33] stb., ill. a sziálsav esetében az l,2-diamino-4,4- 
metilén-dioxibenzol (DMB) [34] származékok RP-HPLC 
analízise ad lehetőséget.

A bioanalitika elvi alapjait, követelményeit és gyakor
lati szempontjait összefoglalva megállapítható, hogy a 
rendkívül összetett természetes közegükben (mátrix) elő
forduló, kis és nagy molekulatömegű, biológiailag aktív 
vegyületek kémiai elemzése, szoros kapcsolatban a kor
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szerű műszeres analitikai mérések technikáival, legjobban 
a minta-előkészités és a bioszeparációs (elválasztástech
nikai) módszerek alkalmazásával jellemezhető. A változa
tos módszertani megoldások lehetőségei a szialoglikopro- 
teinek, a szénhidráttartalmú komplex élettani fehérjék 
mennyiségi és minőségi vizsgálatában jól szemléltethetők.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kremmer Tibor: Bioanalitikai módszerek és alkalmazá
saik

A bioanalitika, az analitikai kémia viszonylag új és 
rendkívül széles határterülete a biológiailag aktív termé
szetes vegyületek mennyiségi és minőségi elemzésére irá
nyul. Az analitikai kémia általános követelményein túlme
nően a bioanalitika sajátos módszerei egyrészt a 
vizsgálandó vegyületek nagy változatosságának és mole
kuláris heterogenitásának következtében, másrészt az ún. 
bioszeparációs eljárások (minta-előkészítés, molekulaszű
rés, ultracentrifugálás, elektroforézis, kromatográfía stb.) 
fejlődésének és alkalmazásának eredményeként alakultak 
ki. A kis és nagy molekulatömegű bioaktív vegyületek 
analízisének néhány válogatott és jellem ző példája a 
bioanalitika elméleti jelentőségét és gyakorlati alkalmazá
sát mutatja.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 331 (2002)]

SUMMARY

T. Kremmer: Methods and Application of Bioanalysis
Bioanalysis representing an exceptionally complex and 

relatively new territory of analytical chemistry deals with 
the qualitative and quantitative analysis of a wide variety 
of biologically active natural compounds. In spite o f the 
general principles applied in the analytical chemistry 
uncommon features of bioanalysis are primarily attributed 
to the particular variability and molecular heterogenity of 
analytes examined as well as to the progress and applica
tion o f various bioseparation methods (sample preparation, 
ultra-filtration, centrifugation, electrophoresis, chro
matography etc.). Theoretical importance and applicabili
ty of bioanalytical methods can be demonstrated in some 
selected examples o f bioactive compounds with low and 
high molecular masses.



A gyógyszerminőség analitikai rögzítésének elvi kérdései

PAÁL TAMÁS*

Bevezetés

A gyógyszerminőség -  elsősorban analitikai módszerekkel 
végzett -  rögzítését „gyógyszer-standardizálásnak” is ne
vezik. Ezt a kifejezést a jelen munka azért kerüli, mert a 
második tagot „szabványosításnak” szokták fordítani, ez 
pedig gyógyszerek esetében nem megfelelő.

Minőségügyi szempontból a termékek és szolgáltatá
sok két -  egymástól jól megkülönböztethető, noha ponto
san el nem határolható -  területre oszthatók [1]. Az egyi
ken olyan termékek, szolgáltatások találhatók, amelyeket 
előzetesen szakmailag nem kell engedélyeztetni (ide nem 
értve általános -  például közegészségügyi vagy építésügyi 
engedélyeket). Gyártói (szolgáltatói) minőségtanúsítással 
forgalomba hozhatók (végezhetők), s a rájuk vonatkozó 
követelményeket szabványok rögzítik. Ez utóbbiakat non- 
profit testületek dolgozzák ki, alapvetően a „piac” szerep
lőinek a megegyezése alapján. A másik területet jogsza
bályok rögzítik. Itt sem új termék nem hozható 
forgalomba, sem szolgáltatás nem kezdhető el szakmai ha
tósági engedély nélkül (például új gyógyszer forgalomba 
hozatala vagy gyógyszertár létesítése).

Minőségbiztosítási szempontból elmondható még, 
hogy a szabványosított területre jellem ző az önkéntes 
akkreditáció, szintén (nemzetközi) szabványokban rögzí
tett minőségbiztosítási szabályok (pl. az ISO 9000, illetve 
az EN 45000 sorozat) alapján, míg a szabályozott területre 
a jogszabály által kihirdetett „helyes gyakorlatok” (pl. a 
helyes gyógyszergyártási, laboratóriumi, klinikai gyakor
lat, nemzetközileg ismert rövidítésük GMP, GLP, GCP) 
betartása kötelező és ez hatósági ellenőrzés tárgya.

A két terület között a gyakorlatban nincs éles határ, 
mert elfogadott gyakorlat, hogy egyes szabványokat jog
szabályok kötelezővé tesznek. Az azonban biztos, hogy a 
gyógyszerek és a velük kapcsolatos szaktevékenységek a 
szabályozott területeken helyezkednek el, s rájuk nem a 
szabványosítás vonatkozik.

A gyógyszerminőség „analitikai” rögzítése

Bármilyen tág értelemben is használjuk az „analitikai” jel
zőt (például ideértve a kémiai és fizikai-kémiai szerkezet- 
vizsgálatokat is), a minőség rögzíthető az analitikaitól elté
rő módszerekkel is. A gyártási eljárás, a technológia 
önmagában is alkalmas valamely minőség rögzítésére is. 
Noha analitikai eljárások nélkül ezt a minőséget jellemez
ni nem tudjuk, állandóságát feltételezhetjük.

* Semmelweis Egyetem, Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet,
Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport, Budapest

A gyártás rögzítésének és minőségbiztosításának szere
pe akkor a legnagyobb, ha az analitikai módszerekkel való 
rögzítés nem, vagy alig lehetséges (lásd később), de bizo
nyos mértékben minden esetben szükség van rá. Enélkül 
ugyanis az analitikai (minőség-ellenőrző vizsgálatokkal és 
minőségi követelményekkel dolgozó) minőség-rögzítés -  
legalábbis a napi munka során -  nem lenne lehetséges (pél
dául nem lehetne kijelölni a számításba vehető idegen 
szennyezések körét).

A gyógyszerminős ég-rögzítés: „alkalmazott analitika”

Ez az állítás első pillanatban meglepő, hiszen az analitikát 
magát is „alkalmazott” tudományágnak tekintjük (pl. a fi
zikai-kémiához viszonyítva). A hasonlítás azonban mindig 
viszonylagos, szinte minden tudományággal kapcsolatban 
elmondható, hogy találunk nála „elméletibbet” és „inkább 
alkalmazottat” is.

„Analitikai” feladat adott mérési módszer kidolgozása, 
vagy mérés végrehajtása. A gyógyszerminőség-rögzités 
feladata más: az ehhez szükséges és elégséges módszer- és 
követelmény-együttes meghatározása, miközben állandó
an figyelemmel kell kísérnünk a nem analitikai minőség
rögzítés lehetőségét és a gyógyszerrel kapcsolatos, nem el
sősorban minőségrögzítő vizsgálatok alakulását is. 
Az „analitikai” feladat tehát maga a mérés, vagy a „hogyan 
mérjem” kérdésre adott válasz. A gyógy szerminőség-rög- 
zítés ezenkívül ezt megelőző és ezután következő kérdések 
megválaszolását is jelenti: „mit mérjek” és „milyen köve
telményt vállalhatok”?

Ami ez utóbbit illeti, a tipikus „szabványosított terüle
ten” a minőségi követelményt az „elfogadható áron gyárt
ható” minőség, illetve ennek várható ingadozása alakítja 
ki. (A minőségjavításának költsége ugyanis adott szint el
érése után nem lineárisan nő, mégoly kicsiny minőségjaví
táshoz is egyre növekvő gyártási költség járul). A gyógy
szerek esetében azonban a minőségi követelményeket 
ennél lényegesebben befolyásolja az emberi (állatgyógy
szer esetében a különböző állati) szervezet. Itt bizonyos 
minőségnél rosszabb -  a költségektől függetlenül -  nem 
gyártható, mert vagy nem lesz kellőképpen hatásos, vagy a 
szervezet nem tolerálja!

Minőség és megfelelőség

Szintén közhely a minőségügyben, hogy a „minőség” elvi 
kategória: azon tulajdonságok összessége, amik a terméket 
a kívánt célra alkalmassá teszik. Gyógyszer esetében ez -  
röviden -  azt jelenti, hogy (bizonyos valószínűséggel) adott 
kedvező biológiai hatást vált ki, amiért betegségek kezelé
sére alkalmas, s ennél jóval kisebb mértékben (bizonyos va
lószínűséggel) jelentkeznek nem kívánt (toxikus) hatásai.
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A gyógyszer „minősége” bizonyítható (a törzskönyve
zésüket megelőző állatkísérletes és embereken végzett kli
nikai vizsgálatok, az ezt összefoglaló dokumentáció), 
azonban a hétköznapi életben közvetlenül nem mérhető. 
(Lehetetlen az állatkísérletes és klinikai vizsgálatokat 
gyártási tételenként újra elvégezni!). A „minőséget” tehát 
„le kell fordítani” olyan vizsgálatokra, amelyek már gyár
tási tételenként is mérhetők, s olyan követelményekre, 
amelyek -  tudásunk mai szintjén -  meghatározzák a minő
séget. Ha az adott tétel a mérések szerint megfelel a köve
telményeknek, s a minőség-megfelelőség transzformáció 
helyes volt, akkor ebből a megfelelőségből a minőségre kö
vetkeztethetünk.

A gyógyszerminőség rögzítésének egyik legfontosabb 
-  a termék bevezetését, törzskönyvezését megelőző -  lépé
se az előzőekben említett „mit mérjek” és „mit vállalha
tok” kérdések megválaszolásával a minőség-megfelelőség 
transzformáció!

A gyógyszer „minősége” (filozófiai értelemben) hatá
sának és toxikus (mellék)hatásainak jellegére és mértékére 
vezethető vissza. A megfelelőség kialakítása során ezek
hez kell megkeresnünk a (napi munka során is) mérhető 
megfelelőségi jellemzőket.

Gyógyszerhatás

A kérdés: igaz-e, hogy a gyógyszer hatását a hatóanyag
tartalmával jellemezhetjük? Természetesen itt nem arról 
van szó, hogy különböző gyógyszeranyagok hatása is kü
lönböző, hanem arról, hogy például egy adott tabletta -  
amelynek adagolását orvos szabja meg, de ennek során a 
névleges hatóanyag-tartalmat veszi figyelembe -  által ki
váltott hatás nagysága kapcsolatba hozható-e a hatóanyag
tartalommal? Bizonyos élettani határok között az „igen” 
válasz triviálisnak tűnik. (Ha az orvos napi 200 mg ható
anyagot rendelne, de az ilyen hatóanyag-tartalmú tabletta 
éppen nem áll rendelkezésre, akkor két 100 mg-osat rendel 
helyette).

Megoldható tehát a gyógyszerhatás mértékének jellem
zése a hatóanyag-tartalom mérésével? (A módszer részle
teivel, így szelektivitás, validáció, linearitás stb. e helyütt 
nem foglalkozunk). Egykomponensű szintetikus gyógy
szerek esetében igen. Ilyenkor hasonlóan egyszerűnek lát
szik a követelmény kérdése is. A „biológiai szórásból” ere
dően a ± 20% alatti eltéréseket általában nem érzékelnénk. 
(Ritka az olyan eset, hogy ugyanannak az embernek 100, 
majd pl. 85 mg-nyi hatóanyagot adva lényeges, értékelhe
tő gyógyszerhatásbeli különbséget tapasztaljunk!). Itt 
azonban két újabb szempontot is figyelembe kell venni. 
A ,,-tól -ig” limiteket a gyártási eljárásból eredő, megen
gedhető ingadozások miatt kell megadni, ez teljesen nem 
fedheti le a „biológiai szórásból” eredő bizonytalanságo
kat. Másrészt -  erkölcsi okból -  törekedni kell arra, hogy 
minden termék a névleges anyagtartalmat közelítve kerül
jön forgalomba. Ezért -  noha gyógyszerkészítmények ese
tében a ± 10% is megfelelő „hatástani” elfogadhatósági li
mit lenne -  gyakran 7,5%-ot vagy ± 5%-ot írnak elő, 
hatóanyagok esetében pedig csak ritkán többet, mint ± 2%.

mkl

Többkomponensű szintetikus hatóanyagú gyógyszerek 
esetében a válasz a hatóanyag-tartalom és a gyógyszerha
tás mértéke összefüggésének kérdésére még mindig 
„igen”, de ami az elfogadhatósági intervallumot illeti, a 
kérdés már nem mindig ilyen egyértelmű. (Például helyi 
érzéstelenítő-injekciókban gyakran szerepel adrenalin is, 
szerepe nem a hatás kialakítása, hanem -  az érzéstelenítő 
hatóanyag felszívódásának gátlása révén -  annak helyi 
fenntartása. Olyan „fölös” mennyiségben van jelen, hogy -  
hacsak igen jelentős része, például fele [2] el nem bomlik 
-  biztosítja az elhúzódó hatást. A brit gyógyszerkönyv [3] 
ezért ilyen készítményekben az adrenalin hatóanyag-tar
talmára ± 20%-os követelményt ír elő).

A természetes eredetű gyógyszerek hatóanyag-tartalma 
esetében azonban a kérdésre adandó válasz már távolról 
sem ennyire egyszerű! Ezek többkomponensű elegyek, s a 
hatás hordozója általában nem egy anyag, hanem analó
gok, izomerek sokasága. A természetes A-vitamin egyrészt 
retinol-észterek keveréke, másrészt különböző izomereket 
tartalmaz [4]. Utóbbiak UV-aktivitása és biológiai hatása 
nem párhuzamos (idézi [5]). A transz-retinol referencia- 
anyaggal végzett spektrofotometriás módszerrel ezért a va
lódi biológiai hatásnál nagyobb „A-vitamin-egységet” 
mérhetünk. Elvben lenne arra lehetőség, hogy minden izo
mer mennyiségét külön-külön meghatározzuk, és az ered
ményt szorzófaktorral korrigáljuk, a napi gyakorlatban 
azonban ez kivitelezhetetlen. Ezért az analitikusnak tudo
másul kell vennie: a mérhető „megfelelőségi” adat csak 
nagyjából jellemzi majd a gyógyszer „minőségét”.

Növényi kivonatok esetében előfordul, hogy hosszú 
ideig egy bizonyos hatóanyagot tettek a hatásért felelőssé, 
majd kiderült, hogy ez több alkotóegyüttes hatásának ere
dője. Ilyen esetben sem mindig lehet a hatást egyértelmű
en analitikai méréssel jellemezni. Például az orbáncfű ha
tóanyagának sokáig a hipericint tekintették, ma már 
tudjuk, hogy a hiperforin és más alkotók is jelentősek [6]. 
A Berberis sp. baktériumellenes hatóanyaga ugyan a 
berberin, de önmagában hatástalan [7], mert a baktérium
sejtek „kipumpálják” magukból, a növény kivonatában 
azonban ezt gátló más, egyelőre ismeretlen anyag is van.

Vannak olyan esetek is, amikor a növényi kivonat hatá
sa igazolható, de nem ismert a hatóanyag. Ilyenkor elfoga
dott, hogy csak bizonyos „marker-anyagok” meghatározá
sával rögzítjük a kivonat minőségét [8], feltételezve, hogy 
ezen mérhető anyagok mennyisége bizonyos fokig korre
lál a valódi (ismeretlen) hatóanyagéval. Ilyen esetben igen 
nagy a szerepe a gyártással (ideértve a növény termesztése 
vagy gyűjtése körülményeinek a rögzítését is) való stan- 
dardizálásnak, utalunk itt az előzőekben mondottakra!

Toxikus hatás

A kérdés: igaz-e, hogy a gyógyszer (a hatóanyagénál na
gyobb, ahhoz hozzáadódó) toxikus hatását a szennyezett
ségének mértékével hozhatjuk kapcsolatba? (Figyelembe 
véve, hogy minden gyógyszer szennyezett, „teljesen tisz
ta” anyagokat ipari méretben nem lehet előállítani). Bizo
nyos szennyezések esetében ez a feltevés alapos. Ahhoz,
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hogy a minőség-megfelelőség transzformációt el tudjuk 
végezni, ismerni kell a várható szennyezéseket és ezek to- 
xicitását. (Jó példa arra, hogy a minőség rögzitésének ana
litikai feladata „az analitikán belül maradva” el sem végez
hető!). Természetesen az „összes szennyező” csak 
bizonyos határok mellett értelmezhető. Szintetikus ható
anyagok esetében ma már követelmény, hogy a 0,1 % felet
ti szennyezéseket ne csak azonosítsák, de toxikológiailag 
is jellemezzék. Ez -  noha rengeteg munkába és pénzbe ke
rül -  megoldható a gyártási eredetű szennyezésekre (kiin
dulási anyagok, intermedierek). Természetes anyagokból 
készült gyógyszerek, például növényi kivonatok esetében 
azonban ez kivihetetlen, és a minőség rögzítésekor ugyan
az a bizonytalanság jelentkezik, mint a hatás előzőekben 
tárgyalt jellemzésekor. Ráadásul újabb szennyező forrás, 
hogy a hatóanyag bomlása során is keletkezhetnek toxikus 
anyagok [9].

A gyakorlatban használható minősítővizsgálatok 
jellemzői

Az előzőekben leírt „minőség-megfelelőség transzformá
ció” során gondolnunk kell arra is, hogy a választott mód
szernek és követelménynek nemcsak a törzskönyvezéshez 
szükséges értékelés, hanem utóbb a gyakorlat próbáját is ki 
kell állnia. Mind a gyártás, mind a forgalmazás és az azzal 
kapcsolatos ellenőrzések során ugyanis alkalmazni fogják.

Az utóbbira jellemző, hogy a vizsgálat idejének döntő 
szerepe van, hiszen a nagyüzemi gyártás során szinte „fu
tószalagszerűen” keletkeznek az újabb és újabb tételek, 
amelyek minőség-ellenőrzése és „felszabadítása” (a fogal
mat lásd [10] alatt) nem késhet, különben értelmetlenül fel
szaporodik a „karantén-státusban” tárolt [10] termék- 
mennyiség. Ezért gyakran önmagában „nem elegáns” 
analitikai megoldáshoz (például a határértéknek megfelelő 
szennyezés színreakciója és vizuális összehasonlítás kvan
titatív mérés helyett) kell folyamodnunk.

Az egymás utáni vizsgálatok nagy száma miatt környe
zetvédelmi szempontok is jelentkeznek, ezért bizonyos re
agensek (higany(II)-acetát, klórozott szénhidrogének) al
kalmazása nem kívánatos.

Miután a forgalmazás során a gyógyszer több helyen is 
ellenőrzésre kerülhet (a gyártó után a gyógyszer-nagyke
reskedők, a felügyelőhatóság), különös szerepe van a mód
szer reprodukálhatóságának is. Ennek egyik összetevője a 
méréshez szükséges referenciaanyag. Ha ennek általános 
beszerezhetősége nem biztosítható, a szennyezettség mér
tékének kifejezésekor más megoldást kell keresnünk (pél
dául a szennyezéseket a főkomponensben bemért kisebb 
mennyiségeivel összehasonlítva fejezzük ki). Az analitikai 
módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a módszer 
szórása -  illetve az ebből számolható konfidencia-interval
lum -  és az elfogadhatósági követelmény összefüggéseit is 
[ 11].

Hozzá kell tennünk, hogy a gyógyszerminősítő előira- 
tok alkalmazásának alakulása bizonyos „globalizációs” je 
leket mutat (olyan minőségi előírásokat vezetnek be, hogy 
a teljes vizsgálatot csak a legjobban felszerelt laboratóriu

mok tudják elvégezni, s ilyen a gyógyszer forgalmazásá
ban részt vevők nem mindegyikének áll rendelkezésére). 
Előfordul, hogy egyetlen hatóanyag minősítéséhez négy 
különböző nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás 
rendszerre (egyik tömegspektrometriás detektálással), va
lamint a hatóanyag és négy szennyezés gyógyszerkönyvi 
referenciaanyagára van szükség (lásd pl. a Paroxetini 
hydrochloricum hemihydricum cikkelytervezetét az Euró
pai gyógyszerkönyvben [12]). Kérdéses, hogy a jövőben 
fenntartható-e az a hazai követelmény, hogy a gyógyszer- 
tárba kerülő hatóanyagokat azonosítani kell, amikor az 
említett Európai gyógyszerkönyv erre a célra szinte kizá
rólag infravörös spektrofotometriás és intenzív kromatog
ráfiás eljárásokat használ. (Óhatatlanul felmerül az a kér
dés, hogy az adott problémakörben milyen szintig 
jelentkeznek valódi egészségügyi követelmények és hon
nan bizonyos lobbicsoportoknak a minőséget konkuren
ciaharcra felhasználó érdekérvényesítése, de ennek tárgya
lása meghaladja a jelen dolgozat kereteit).

A gyógyszerm inőség rögzítésének kapcsolata 
más gyógyszervizsgálatokkal

Az új gyógyszer minőségének rögzítésével megbízott ana
litikustól azt várják el, hogy olyan módszereket és követel
ményeket adjon, amelyek beilleszthetők az engedélyezte
tési dokumentációba. Ehhez viszont annak többi részében 
írtakat is figyelembe kell vennie. Mutassuk be ezt a gyógy
szerhatóanyag (egyszerűbb) példáján.

A módszerek mellé minden esetben le kell tenni a 
validációjukat és az esetlegesen alkalmazni kívánt referen
ciaanyagokat. A szintézis alapos ismerete dönti el, hogy 
milyen szennyezésekre kell vizsgálni: közti termékek, izo
merek, van-e jelentősége a szemcseméretnek, keletkezhet
nek-e polimorf módosulatok. (Utóbbi esetben feltehetően 
kioldódási vizsgálatokra is szükség van -  újabb validáció 
és referenciaanyagok!). A szennyezések és vállalható 
mennyiségük meghatározásához ismemi kell a bomlási- 
(„stabilitási”) vizsgálatok eredményét, ehhez újabb elem
zőmódszerek kellenek, mert nem biztos, hogy az eredeti
leg kiválasztottak bomlásvizsgálatra is alkalmasak, viszont 
új eljárással más bomlásterméket is találhatunk. Közben -  
mint fentebb tárgyaltuk -  meg kell ismemi a főbb szennye
zők toxicitási adatait is, hiszen adott esetben ezek alapján 
dönthető el, hogy fel kell-e venni vizsgálatukat az előirat- 
ba (esetleg referenciaanyagot készíteni belőlük). A csoma
golóanyagokkal való kölcsönhatás egy része a bomlási, 
másik inkább kompatibilitási, tehát új kérdéseket vet fel. 
(Miután így fokozatosan közelítünk a végső minőségi elői- 
rathoz, azaz esetleg többször is „elölről kell kezdeni” a mi
nőség rögzítését, különös jelentősége van az alkalmazott 
vizsgálati stratégiának.) Eközben az élet nem áll meg, fi
gyelni kell a már gyártott tételek elemzési eredményeire, a 
tárolt tételekére, s különös tekintettel a toxikológiai, far
makológiái, netán klinikai vizsgálatok céljaira felhasznált 
tételekre: nincs-e ellentmondás ezek analízis-eredményei 
és a végső minőségi előirat között.

Gyógyszerkészítmények esetében mindez nem csupán
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megduplázódik, mert figyelni kell a szer kísérőirataiban 
szereplő minőségi kérdések részleteire, sok esetben (pl. 
porampullák) az oldás utáni, vagy pl. többadagos szerek 
esetén a felbontás utáni és a beadás körülményei között je 
lentkező [9, 13] bomlást és eltarthatóságot is vizsgálni kell 
stb. Törzskönyvi dokumentáció összeállításakor még arra 
is ügyelni kell, hogy mindez hűen tükröződik-e az össze
foglaló, értékelő jelentésekben.

A gyógyszerminőség analitikai rögzítésének 
sajátosságai

Az e feladattal megbízott analitikusnak arra kell válaszolnia, 
hogy milyen vizsgálómódszereknek és követelményeknek 
való megfelelés esetén mondható ki egy gyógyszer gyártott 
tételéről, hogy hatása és relatív ártalmatlansága megfelel an
nak, amit engedélyezésekor a dokumentációban bemutattak. 
Ennek a feladatmegoldásnak olyan sajátosságai vannak 
(gyakorlati kérdések, mint például az elemzési idő, a refe
renciaanyag alkalmazásának korlátjai stb., valamint más 
típusú vizsgálatok eredményeinek állandó figyelembevéte
le), amelyek a gyógyszerminőség rögzítését megkülönbözte
tik az „analitikai kutatástól” s másutt nem, vagy másképp je
lentkeznek. A feladatmegoldás csak bizonyos mértékig 
általánosítható, ezután a siker inkább az analitikus általános 
gyógyszervizsgálati tájékozottságától, mint szűkebb érte
lemben vett analitikai ismereteitől függ.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Paál Tamás: A gyógyszerminó'ség analitikai rögzítésének elvi 
kérdései
Minőségszervezésük szempontjából a gyógyszerek az úgyneve
zett szabályozott területen helyezkednek el. Minőségük a gyártás 
és az analitikai minőség-ellenőrzés helyes arányával rögzíthető. 
Ennek alapja a gyógyszerek (filozófiai értelemben vett) minősé
gének helyes transzformációja analitikailag is mérhető tulajdon
ságokká. Bizonyos értelemben a terápiás hatás és a toxieitás kor
relációba hozható a hatóanyag-tartalommal és a szennyezések 
mennyiségével. Az alkalmazandó analitikai eljárások és elfogad
hatósági követelmények kialakításához gondosan kell elemezni 
gyakorlati és egymással összefüggő tulajdonságaikat, így az ana
lízisidőt, a reprodukálhatóságot (kitérve az alkalmazandó refe
renciaanyagok általános beszerezhetőségére is). A módszer pon
tosságának alkalmasságát mindig az egyedi elemzési értékek 
konfidenciaintervalluma és a javasolt elfogadhatósági tartomány 
összehasonlíthatósága alapján kell értékelni. A gyógyszerek mi
nőségi előirata sikeres kidolgozásához a gyógyszerre vonatkozó 
egyéb (így a gyártás, a toxikológiai kísérletek és klinikai vizsgá
latok során szerzett) adatok figyelembevétele is szükséges.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 337 (2002)]

SUMMARY

T. Paál: Principal Issues Relating to the Definition of the 
Pharmaceutical Quality
From the point of view of the quality management, medicines are 
on the so called regulated field. Their quality can only be estab
lished by applying a correct mixture of standardisation by both 
production and analytical methods. Right transformation of their 
(philosophical) quality characteristics to a measurable specifica
tion is the essence of the art. To a certain extent, therapeutic 
action and toxic effects may be correlated with the content of the 
active ingredient and the impurities. Analytical methods and 
acceptance limits to be applied need a careful assessment of their 
practical, inter-related characteristics, e.g. analysis time and 
reproducibility (with special emphasis to the general availability 
of reference standards). Suitability of the method precision 
should always be assessed in connection with the comparability 
of the confidence interval of individual test results with the 
acceptance interval proposed. Quality of medicines can only be 
successfully developed when other data, available to the medi
cine (generated by production, toxicological tests and clinical tri
als) are taken into account.
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Hazai és nemzetközi irányzatok a radioanalitikában

SOLYMOSI JÓZSEF* 
VINCZE ÁRPÁD* 

KÁSA IMRE**

Bevezetés

A radioaktivitás felfedezésével a XIX. század végén elin
dult nukleáris tudomány a XX. század egyik legjelentő
sebb tudomány területévé fejlődött. A nukleáris reakciók, 
a maghasadás megismerése lehetővé tette az atomreakto
rok építését, atomfegyverek kifejlesztését, atomerőművek 
általi energiatermelést, mesterséges radioizotóp elemek 
előállításának szinte korlátlan lehetőségét. Ez tette lehető
vé a radioaktív izotópok felhasználását. A magreakciók, a 
radioizotópok fontos alkalmazást nyertek a tudomány és a 
gyakorlat számos területén így többek között az analitiká
ban, a szerkezetkutatásban, orvostudományban, gyógy
ászatban, iparban stb.

A radiokémiái analízis, vagy röviden radioanalitika fej
lődése együtt haladt a nukleáris tudomány fejlődésével, 
annak lényeges feltételévé vált és gyors fejlődésnek indult. 
Alkalmazása ma már kiterjedt számos tudományterületre 
(kémia, biokémia, élelmiszerkémia, agrokémia, geokémia, 
kémiai szerkezetkutatás, biológia, élettudományok, orvosi 
diagnosztika, környezetvédelem, régészet stb.).

A radioanalitika számos módszere fejlődött ki, a főbb 
technikák:

-  radiokémiái analízis
' -  a -, (3-, y-spektroszkópia

-  izotópjelzésen alapuló eljárások
-  aktivációs analízis (neutron aktivációs analízis)
-P IX E
-  Mössbauer spektroszkópia
-  Pozitron Annihilációs Spektroszkópia (PÁS)
-  Pozitron Emissziós Tomográfia (PÉT)
-  immunoassay, radioimmunoassay (RIA)
-  akcelerátor alkalmazásán alapuló technikák
-  szinkrotron sugárzás alkalmazásán alapuló technikák 

stb.

Nemzetközi irányzatok

A hidegháború megszűntével és a csernobili reaktorbaleset 
következtében a radioaktív izotópok alkalmazásában visz- 
szaesés következett be, így a radioanalitikai módszerek 
fejlesztésében és alkalmazásában is stagnálás vagy bizo
nyos visszaesés tapasztalható.

Ezt reprezentálja a Chemical Abstract (CA) által az 
adott analitikai területekről referált közlemények számá
nak évenkénti alakulása. Ennek alapján az utóbbi öt év 
alatt a radioanalitika különböző területén bekövetkezett 
helyzetről mutatunk be néhány ábrát. A radiokémiái analí
zis, a y-spektrometria, az aktivációs analízis, valamint a

* Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vegyi- és Környezetbiztonsági Tan
szék, Budapest

** Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, 
Budapest

PIXE területéről az utóbbi 5 évben a CA-ban referált köz
lemények számát mutatja az 1. ábra.

A radiokémiái analízis területén a csökkenési tendencia 
megállapítható. Ennek valószínű oka -  a már említetteken 
kívül -  időigényessége és nyílt izotópokkal való közvetlen 
kontamináció lehetősége. Ezért a módszert részben felvált
ják az előkezelést alig, vagy egyáltalán nem igénylő, köz
vetlen y-spektroszkópiás mérési eljárások.

A y-spektrometria esetében kisméretű növekedési ten
dencia állapítható meg. Ennek oka feltehetően az, hogy a 
y-detektálási módszert több radioanalitikai technikánál is 
széleskörűen alkalmazzák.

Az aktivációs analízis [neutron aktivációs analízis 
(NAA), a radiokémiái NAA (RNAA), az instrumentális 
NAA (INAA), a prompt gamma aktivációs analízis 
(PGAA)] területén stagnálás állapítható meg. Az RNAA 
csökkenő alkalmazását kiegészíti a radiokémiái és egyéb 
minta-előkészitési eljárást nem, vagy alig igénylő eljárá
sok (pl. INAA, PGAA) számának növekedése. A PIXE 
esetében nem figyelhető meg egyértelmű tendencia, in
kább a stagnálás mondható jellemzőnek.

A nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek között jelen
tős helyet foglal el a Mössbauer-spektroszkópia. A referált 
közlemények számának évenkénti alakulását a 2. ábra 
szemlélteti, ahol feltüntettük a Pozitron Emissziós Tomog
ráfia (PET), a radioimmunoassay (RIA) és a radiofar- 
makonokkal foglalkozó referált közlemények számának 
[N] évenkénti alakulását is.

A Mössbauer-spektroszkópia területéről referált közle
mények számának évenkénti adatai kismértékű (plusz/mí- 
nusz) ingadozásokat mutatnak, inkább a stagnálás állapít
ható meg. A Pozitron Emissziós Tomográfia (PÉT) 
területén lassú növekedési tendencia állapítható meg a vi
szonylag nagyszámú közleményből.

A 3. ábra az immunoassay (IA) diagnosztikai eljárással 
és a radiofarmakonokkal kapcsolatos közlemények számá
nak évenkénti alakulását mutatja.

Az immunoanalitikai vizsgálatokban az antigént vagy 
antitestet jelölik oly módon, hogy a jelölés ne zavarja az 
immunreakciót, viszont igen érzékeny analitikai meghatá
rozást tegyen lehetővé az immunreakció folyamatában. 
Erre több jelölési lehetőség kínálkozik, így többek között a 
radioizotópos jelölés (radioimmunoassay -  RIA), fluoresz
censjelölés (FIA), kemilumineszcens jelölés (LIA) és még 
számos más lehetőség. A 3. ábra alapján megállapítható, 
hogy az immunoassay területén az utóbbi három évben 
rendkívül megnövekedett (megkétszereződött) az egyéb
ként is igen nagyszámú közlemények száma. Ez a nagy 
fejlődés arra mutat, hogy a diagnosztikai eljárást széleskö
rűen egyre nagyobb mértékben alkalmazzák, és a kutató
munka következtében még több területre terjed ki ez az 
igen specifikus diagnosztikai eljárás.

Míg az IA fejlődése az utóbbi években meglehetősen 
nagymértékű volt, addig a RIA-val kapcsolatos közlemé
nyek (ld. 2. ábra) száma stagnál. A relatív csökkenés azon-
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2. ábra. A Mössbauer-spektroszkópia, a Pozitron Emissziós To
mográfia (PET), a radioimmunoassay (RIA) és a radiofar- 

makonokkal területéről referált közlemények számának [N] 
évenkénti alakulása

bán rendkívül nagy. Míg 1997-ben az IA-val kapcsolatos 
közlemények 10%-a foglalkozik RIA-val, addig ez
2000-re 3,6%-ra, 2001-re pedig 3,25%-ra csökkent. Ehhez 
az is hozzájárul, hogy igyekeznek elkerülni az egyébként 
igen érzékeny meghatározást mutató radioaktív jelölést, 
mivel olyan más nem radioaktív jelölési módok állnak ren
delkezésre (pl. fluoreszcencia, kemilumineszcencia stb.), 
amelyek érzékenysége vetekszik a radioizotóp detektálási 
érzékenységével.

Bár nem tartozik szorosan a radioanalitika tárgykörébe, 
de orvosi szempontból fontos területről a radiofar- 
makonokkal és a radioterápiával kapcsolatos közlemények 
számának alakulását is bemutatjuk a 2. és 3. ábrákon. 
A radiofarmakonok esetében az utóbbi három évben bizo
nyos csökkenési tendencia figyelhető meg, mig a radiote
rápia területén kismértékű, de határozott növekedési ten
dencia mutatkozik. Ebben valószínűleg az is szerepet 
játszik, hogy a rosszindulatú daganatok terápiájában a ra
dioaktív sugárzásnak kiemelkedő szerepe van, és ez idáig 
mással ilyen hatásfokkal nem helyettesíthető.

Továbbfejlesztett, illetve újabban kifejlesztett 
módszerek

A következőkben rövid összefoglalást adunk az utóbbi 
években fejlődésnek indult alábbi technikákról:
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3. ábra. Az immunoassay (IA) diagnosztikai eljárással és a 
radiofarmakonokkal kapcsolatos közlemények számának [N] 

évenkénti alakulása

• sokelemes nyomjelzés (Multitracers) technika és al
kalmazásuk a kémiában és biokémiában

• akcelerátoron (részecske gyorsítón) alapuló analitikai 
módszerek

• radioaktív nehéz ionnyalábok (radioactive beams) 
technikai fejlesztése és szondaként történő alkalma
zása az atomok és atommagok vizsgálatában.

Sokelemes nyomjelzéses technika (multitracers)

Nehézion reakciókat használó sokelemes nyomjelzős 
(multitracer) technikát fejlesztettek ki egy japán kutatóin
tézetben (The Institute of Physical and Chemical Research 
-  RIKEN) számos más intézettel együttműködve, amely
ről először 1991-ben jelent meg publikáció [1]. A technika 
várhatóan széles körű alkalmazást nyerhet a kémiában és a 
biokémiában [1-5]. A módszer lényege a nehézionok által 
létrehozott target fregmentáció során keletkezett számos 
radionuklid felhasználása. Fémtargeteket (pl. Ag, Au.) 
sugároznak be 12C, 14N vagy 160  RIKEN Ring Cyclotron- 
ban 135 MeV/nukleon energiáig felgyorsított nehézionok
kal. Ezután a targetet savban feloldják, radiokémiái mód
szerekkel eltávolítják a target anyagát, végül a keletkezett 
nagyszámú radionuklidot tartalmazó hordozómentes olda
tot (multitracers) használják nyomjelzőként. Ha nehezebb 
elemek szükségesek, Au-target használata célszerű. Ebben 
az esetben keletkezett radionuklidok száma olyan nagy, 
hogy a y-csúcsok jelentősen átlapolnak. Ezért célszerű 
azok két vagy három csoportra történő szétválasztása 
(group tracers). Rendszerint a ritkaföldfém elemeket vá
lasztják el a többi elemtől, és azt külön használják fel. 
A módszer az utóbbi néhány évben alkalmazást nyert a 
kémiában (pl. metallofullerének kutatásában) [3-4], a kör
nyezetvédelemben és a biokémiában.

A növények a hasznos elemeken kívül káros elemeket 
(pl. radioelemeket, ha jelen vannak) is felvehetnek a talaj
ból. így azok a táplálékon keresztül bekerülnek az emberi 
szervezetbe. A radionuklidoknak a növények által történő 
felvétele az ún. átmeneti faktorral (transzfer faktor -  TF) 
jellemezhető, amely a radioaktív anyag növénybeli és 
talajbani koncentrációinak aránya. Na, Mn, Co, Zn, Se, Rb, 
Sr, Zr, Te, Rh és Cs radionuklidokra vonatkozó abszorpci
ós koefficienseket vizsgálják multitracer technikával a 
komatsuma (Brassica rapa L.var. pervidis Bail) növény le
veleiben és gyökereiben a „multitracer” adagolását köve
tően különböző idő elteltével.
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A „multitracer” technika -  a radiokémiái elválasztás 
automatizálása, a számítógép vezérelt méréstechnika kifej
lesztése (amelyen a RIKEN Intézet munkatársai jelenleg 
dolgoznak) után -  várhatóan széles körű alkalmazást nyer 
a veszélyes nyomelemek szerepének tisztázásában az élő 
növényi és állati szervezetekben, továbbá hasznos infor
mációt szolgáltat az elemek különböző rendszerekben va
ló viselkedéséről.

Részecskegyorsítókon alapuló technikák az analitikában

Töltött részecske nyaláb használatával érzékeny elemana
lízis módszereket fejlesztettek ki [6]. Ezekre a technikákra 
rendszerint nincsenek hatással a külső elektronhéjon lévő 
elektronok, és kevés vagy egyáltalán semmi információt 
sem nyújtanak a kémiai kötésről. Fejlődésük a részecske- 
gyorsítók fejlődésével függ össze. Az 1930-as évek ré
szecskegyorsítói, Cockcroft és Walton feszültségsokszoro
zója [7], Van de Graaf elektrosztatikus készüléke [8] és 
Lawrance-Livingston ciklotronjai [9] tették lehetővé a 
technikák kifejlesztését. Megfelelő gyorsító megválasztá
sával és működési feltételeivel protonokat, deutronokat, a - 
részecskéket lehetett néhány MeV energiára felgyorsítani 
(1936). Az akcelerátorok további fejlesztésével, a frekven
cia modulált ciklotron és szinkrotron alkalmazásával lehet
ségessé vált a részecskéknek néhány száz MeV energiára 
történő felgyorsítása. Ezek a fejlesztések vezettek arra a 
felismerésre, hogy ezek a töltött részecskék felhasználha
tók kvalitatív és kvantitatív analitikai célokra.

Az akcelerátor analízis két részre osztható: (1) azonna
li és (2) késleltetett technikákra. Az analitikában általában 
az azonnali technikák dominálnak.

Könnyű elemek analízise ionnyalábbal

A részecskegyorsítók különösen a könnyű (1-10 rendszá
mú) elemek analízisére alkalmasak. Ezen elemek többsége 
széles körűen előfordul a természetben, az élőszervezetek
ben, a Napban, a csillagokban, üstökösökben és más boly
gók atmoszférájában. A könnyű elemek analízisére való 
igény széleskörű. A H, C, N és O a legtöbb mátrixban elő
fordul, legyenek azok biológiai, archeológiái, környezeti 
vagy metallurgiai minták. A könnyű elemek analízise általá
ban több szempontból is problematikus, a zavarókat nehéz 
egymástól elkülöníteni. A He és Ne nemesgázok, vegyülete- 
ket nem képeznek. Neutron aktivációs analitikai (NAA) 
technika nem alkalmazható a termikus neutronokra vonat
kozó alacsony (microbam) hatáskeresztmetszet miatt. 
A XRF sem alkalmazható, mivel röntgensugárzásuk rendkí
vül lágy.

Analitikai alkalmazások

Az akcelerátoron alapuló technikák fontosabb analitikai 
módszerei a következők:

• gamma-sugár analízis (Gamma-ray analysis)
• azonnali (prompt) részecske spektrometria (Prompt 

partiele speetrometry)
• azonnali (prompt) neutron spektrometria repülési idő 

által (Prompt neutron speetrometry by time o f flight)
• kiegészítő részecskék koincidens mérése (Coincident 

Measurement o f Complementary Particles -  CMCP)
• visszaszóródási spektrometria (Backscattering spee

trometry)
• nukleáris rezonancia spektrometria (Nuclear reso- 

nance speetrometry)
• gyors neutronbesugárzás (Fást neutron irradiation)
• szekunderion tömegspektrometria (Secundary Ion 

Mass Speetrometry -  SIMS/)
• részecske indukált röntgensugár emisszió (Partiele 

Induced X-ray Emission -  PIXE/)
• PIXE indukált röntgenfluoreszcencia (PIXE induced 

X-ray fluorescence -  XSQR)
A felsorolt módszerek bemutatásától itt eltekintünk, az 

érdeklődő megtalálja azokat a hivatkozott irodalomban [6, 
10- 16].

R a d io a k tív  n ya lá b o k :  
s zo n d a  a to m o k  é s  a to m m a g o k  részére

J.M. D 'Auria intenzív energiadús radioaktív nehézionnya
lábok (Radioactive Beams -  RB) technika fejlesztéséről 
közöl összefoglalót [17], bepillantást adva arról, hogy mi 
történik a nukleáris tudomány területén. Ezek a fejleszté
sek teljesen átértékelik a nukleáris kémiát és fizikát, hasz
nos szondát nyújtva olyan területekre, mint az asztrofizika 
és a kondenzált anyagok fizikája. Ezek az új nyalábok a 
nukleáris orvostudományban és a radiofarmakológiában is 
alkalmazhatóak. Sok esetben a nukleonok (atommagok) 
tanulmányozása még mindig olyan fontos, mint az a múlt 
században volt [18-22]. Az RB-technikával új módszer áll 
a kutatók rendelkezésére, hogy az atommag tulajdonsága
inak határait kutassák. Az ilyen kutatások pedig sok disz
ciplína új alkalmazásaihoz vezetnek. Az RB-szondákkal 
újfajta, régebben megvalósíthatatlan kísérletek hajthatók 
végre, mint pl. gyűrűk az atommagban, elemképződés az 
univerzumban, a magstabilitás határai, atommagok alakjai, 
alapvető szimmetriák, szondák az anyag tulajdonságainak 
tanulmányozására stb. A jövő technikai fejlesztések kö
zött, pl. target kémia, lézer ionforrások, ritka izotóp gyor
sítók (RIA) stb. szerepelnek.

Radiokémiái kutatások Magyarországon

A nukleáris kémiai kutatás magyarországi helyzetét és 
eredményeit 1994-ig részletesen összefoglalta V értes A ttila  
szerkesztésében egy szerzői csoport, mely közleményként 
a Magyar Kémiai Folyóiratban 1994-ben jelent meg [23]. 
A Kémiai tudományok az ezredfordulón témakör kereté
ben egy MTA kiadványban [24] V értes A ttila  és S a lm a  Im
re  a nukleáris kémia nemzetközi és hazai irányait elemzik.

A nukleáris kémia és sugárvédelem területén elért ered
mények hazai bemutatására és megvitatására -  a nemzet
közi konferenciákon és publikációkon kívül -  két hazai fó
rum kínálkozik. Az egyik a „Sugárvédelmi Továbbképző 
Tanfolyam”, mely 1976-tól évenként a tavaszi időszakban 
kerül megrendezésre. A tanfolyam 24 éves múltját, jelenét 
és várható jövőjét Bujdosó E rn ő  taglalta a XXV. Sugárvé
delmi Továbbképző Tanfolyamon tartott előadásában [32]. 
A másik hazai lehetőség pedig az „Őszi Radiokémiái Na
pok” konferencia, amely az 1960-as évek közepétől, a 
Radioanalitikai Napok jogutódaként 1994-től évenként 
októberben különböző helyeken kerül megrendezésre 
[25-31]. A rendezők a MTA Radiokémiái Bizottsága és 
Munkabizottságai, valamint a Magyar Kémikusok Egye
sülete (MKE) Radioanalitikai Szakcsoportja. A tárgyalt
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7 konferencián összesen 245 tudományos előadás hangzott 
el. Az előadások több mint egyharmada a nukleáris kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos. A másik nagy terület a 
nukleáris analitika, míg a harmadik orvosbiológiai, diag
nosztikai terápiái radiomedicina tárgykörébe sorolható. 
Ez a tendencia megfelel a nemzetközi irányzatoknak.

A hazai nukleáris kutatás egyik legfontosabb bázisa a 
Budapesti Kutatóreaktor (BKR), amely 1959-től 1986-ig 
sikeresen és balesetmentesen működött. A 27 év alatt a re
aktor elhasználódott, ezért teljes rekonstrukcióra szorult, 
amely 1992-ben fejeződött be 10 MW-ra bővítve a reaktor 
teljesítményét, ami új típusú fűtőelemek használatával 20 
MW-ra növelhető. Az eszközfejlesztés gyakorlatilag
1999-re befejeződött. A fő fejlesztés a hideg (~14K) neut
ron forrás üzembe helyezése volt, amely például a PGAA 
érzékenységét kb. 33-szorosára növelte a termikus neutro
nokkal végzett mérésekhez képest. Megalakult a Budapest 
Neutron Centre (BNC), amely koordinálja a reaktor hasz
nálatával kapcsolatos (KFKI, AEKI, KK IKI, SZFKI) ku
tatást egy nemzetközi tudományos tanácsadó testület segít
ségével. így a BNC egyike a hat európai támogatott 
neutronforrás kutatási infrastruktúrának.

Ami a szakemberigényt illeti, kiemelést érdemel két 
szám, amely a radiokémiával közvetlenül kapcsolatos. 
A Paksi Atomerőműben évente mintegy 25-70 fő új belé
pővel lehet számolni a radioizotópos munkakörökben. 
A hazai gyógyszergyárakban évente 25-30 fővel kell 
számolni (főleg vegyész és kutató orvos), akik pályakez
dőkként radiológus munkakörbe lépnek. Utóbbi a jelzett 
vegyületek elterjedt alkalmazásáról tanúskodik a gyógy
szerkutatásban.

Jövőkép

Oláh György Nobel-díjas vegyészt idézzük: A Föld né
pessége néhány évtized múltán 10 Mrd lesz. Fogy a fosz- 
szilis tüzelőanyag, nő az üvegházhatás. Megoldás: a szén
dioxidot (atom)energiával szénhidrogénné (metanollá) 
alakítva újra felhasználható fűtőanyagot kapunk. Megol
dandó az atomerőművek biztonsága és a hulladék elhelye
zése. „... az emberiségnek szüksége van energiára, és a 
XXI. században -  akár szeretjük, akár nem, mai tudásunk 
szerint -  az atomenergiának döntő szerepe lesz. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kell még biztonságosabbá tenni az 
atomenergia termelését, nem jelenti azt, hogy nem kell 
megoldanunk a radioaktív melléktermékek tárolását és el
helyezését, de mindez megoldható probléma.” (Szénhid
rogének a 21. században. Fizikai Szemle 1999/12. szám, 
pp. 456-461).

Tehát a radioanalitika jövője biztosított, és talán nem 
túlzás azt mondani, hogy a jelenleginél is nagyobb szüksé
ge lesz rá a társadalomnak. Reméljük, hogy ez a támoga
tottság növekedésében is kifejezésre jut. Akkor pedig a to
vábbi új eredmények sem maradnak el.
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1999. okt. 13-15.); [30] ÖRK'OO (Hévíz, 2000. okt. 18-20.); [31] 
ÖRK'01 (Mátraháza, 2001. okt. 17-19.).

[32] Bujdosó Ernő: XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon
2000. május 16-án elhangzott előadás

ÖSSZEFOGLALÁS

Solymosi József -  Vincze Árpád -  Kása Imre: H a z a i é s  n e m z e t 
k ö z i  ir á n y z a to k  a  r a d io a n a l it ik á b a n
A radioanalitikai hazai és nemzetközi irányai elemzésre kerül
nek, különös tekintettel a radiokémiái analízis, a gamma-spekt
roszkópia, az aktivációs analízis, a PIXE, a Mössbauer-spekt- 
roszkópia, a PET, a RIA, a radiofarmakonok, radioterápia és 
immunoassay területekre. A Chemical Abstract adatbázisa alap
ján, az utóbbi öt évben tapasztalható tendenciák bemutatásra és 
elemzésre kerülnek. Ezzel összevetve a szerzők elemzik a 
radioanalitikai kutatás mai helyzetét és jövőbeni kilátásait.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 341 (2002)]

SUMMARY

J. Solymosi -  A. Vincze -  I. Kása: N a t io n a l  a n d  I n te r n a t io n a l  
T re n d s  o f  R a d io a n a ly s is
International trends in the field of radioanalysis are briefly 
reviewed. The trends in the number of referenced publications 
(based on the Chemical Abstracts) are analysed for last five years. 
Specific fields, such as radiochemical analysis, gamma-spect
rometry, activation analysis, PIXE, Mössbauer-spectroscopy, 
PET, RIA, radiopharmaceutics, radiotherapy and immunoassay 
are highlighted. The domestic situation of these research fields in 
Hungary is also analysed and compared to the general trends.
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Hol tart a kemometria?

Jelen fejlemények, előrevetíthető irányok

HÉBERGER KÁROLY*

Bevezetés

A kemometria viszonylag új, dinamikusan fejlődő tudo
mányág. A viták, hogy mivel is foglalkozik a kemometria, 
mi a tárgya, vagy milyen módszereket használ, mára már 
nyugvópontra jutottak. Talán a legelfogadottabb definíció 
a Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems hon
lapján [1] olvasható. Eszerint a kemometria kémiai tudo
mányág, mely matematikai, statisztikai és formális logikai 
módszereket alkalmaz azért, hogy optimális eljárásokat és 
kísérleteket tervezzen, valamint a kémiai adatok elemzésé
vel a lehető legtöbb információt nyerje ki.

Összeállításunk néhány információforrásra támaszko
dik. Az Analytical Chemistry folyóirat kétévente kemo- 
metriai tárgyú összefoglaló cikket közöl, e sorozatból az 
utolsó az 1998-1999 közötti időszakot fedi le [2]. Az ennél 
frissebb eredményeket konferenciák alapján próbáljuk 
meg összefoglalni, melyek tudományos anyaga mostaná
ban jelent meg [3], illetve még előkészítés alatt van. 
Kemometria az analitikai kémiában címmel Antwerpen
ben [4], Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések a kör
nyezetvédelmi tudományokban címmel Burgaszban [5], 7. 
Skandináv kemometriai szimpózium címmel Koppenhá
gában [6] rendeztek konferenciát. Sajnos magyar résztve
vővel alig lehetett találkozni, többségükön az egyetlen ma
gyar résztvevő a szerző volt.

Az összefoglaló közlemény tanulságai

Az összefoglaló közlemény 120, főleg módszerfejlesztési 
tárgykörű cikket ismertet, összhangban a szerző kemomet
ria tárgyáról vallott felfogásával. Felhívja a figyelmet az 
ellentmondásra, hogy az új módszerek és ötletek száma 
csökkenőben van, pedig a kemometriai tárgyú cikkek, hi
vatkozások száma dinamikusan növekszik! Ez utóbbira 
magyarázat lehet a nagyszámú aktív kemométer (ke- 
mometrikus) megléte és aktív működése.

Az adatelemzés egyre komplexebb lesz: hiányzó érté
kek, korrelált hibák, nagyhatású pontok (high leverage) 
gyakran előfordulnak, hogy csak néhányat említsünk. 
A kemometrikusoknak úgy kell módosítaniuk a módsze
reiket, hogy ezeket a problémákat is kezelni tudják. Két
ségtelen, hogy sokan megváltoztatják, módosítják az ere
deti algoritmusokat. Igen ám, de a legtöbb kémikus nem

* Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, 
Budapest

érti az eredeti, többváltozós módszerek lényegét sem. Ha 
a tém aterület további növekedését, elterjedését szeret
nénk, ezt az ellentmondást meg kell oldani. A korábban 
szokásos metódus, hogy más tudományterületek módsze
reit egyszerűen, változtatás nélkül átvesszük, a továbbiak
ban nem járható. Szerencsére néhány kemometrikus már 
dolgozik ilyen és ehhez hasonló problémákon. Wentzell 
[7] pl. olyan főkomponens-elemzésen alapuló eljárást dol
gozott ki, mely felhasználja a maximális valószínűség el
vét (maximum likelihood), hogy az adatmátrixban lévő 
változók korrelált mérési hibáinak hatását kompenzálja. 
Manne [8] olyan szinguláris értékfelbontást fejlesztett ki, 
mely hiányzó adatokat tud kiszámítani „zavaros” (messy) 
adatkészletek esetén. Paatero és Hopke [9] olyan PCA el
járást talált ki, mely az adatpontokat egyedileg súlyozza. 
Világos, hogy ezek a fejlemények a jó irányba tett lépé
seknek tekintendők.

A kemometriában régebben is, és azóta is, a fejlődést az 
adatokban meglévő információ minél teljesebb kinyerésé
nek kényszere irányította. Ahogy a mérőberendezések szá
ma és kifinomultsága növekszik, úgy nő az adatok meny- 
nyisége is, és ez természetesen maga után vonja olyan 
adatfeldolgozási és kiértékelő technikák kifejlesztését, 
amelyek gyorsan és rutinszerűen képesek információt 
nyerni és feldolgozni nagy elemszámú adattömbökből. 
Ennek eredményeképpen a tudományterület súlypontja el
tolódik az indirekt megfigyelésekről az analitikai mérés tu
dományának irányába. Ahogy a mérőkészülékek számító- 
gépes vezérlése kialakult, új algoritmusokra volt szükség a 
készülék optimális működtetéséhez. Az átlapoló csúcsok 
felbontása, a készülékek kalibrációjának javítása és az 
anyagok lelőhely szerinti osztályozása mind-mind nagyon 
aktív kutatási terület a kemometrián belül. A nagy és 
komplex többváltozós adatkészletek rejtett összefüggései
nek feltárása mindig is a tématerület létjogosultságának a 
legfőbb bizonyítéka volt, és az is fog maradni.

Lavine összefoglalója [2] olyan területekre koncentrál, 
melyek divatosak, fontosak és alapvetők. Ezek egyrészt a 
hivatkozások száma alapján, másrészt abból a meggyőző
désből alakultak ki, hogy nagy hatással lesznek a 
kemometria és az analitikai kémia fejlődésére. Bár az új 
módszerekre helyezi a hangsúlyt, a nem szokványos al
kalmazásokat, no meg olyanokat is, amelyek fontosak a 
tématerület fejlődése szempontjából, szintén idézi. Mivel 
a kemometria egy alkalmazásorientált tudományág, az 
összefoglalót nem lehet új és izgalmas alkalmazások nél
kül összeállítani. Ennek részleteit az alábbiakban ismer
tetjük.
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Többváltozós görbefelbontás Többváltozós kalibrálás

A matematikai felbontás rendszerint sokkal rövidebb idő 
alatt végrehajtható, mint a fizikai vagy kémiai elválasztás. 
Tehát a keverékekre vonatkozó adatok felbontása gyor
sabb és sokkal pontosabb lehet, mint az alternatívája, a ké
miai szétválasztás. A keverékek alkotórészeire való bontá
sa általában olyan módszerekkel érhető el, melyek a 
főkomponens-elemzésen alapulnak. Az összefoglaló által 
lefedett időintervallumban néhány új, sokkomponensű 
rendszer felbontására alkalmas módszer jelent meg az iro
dalomban. Közös ezekben, hogy az absztrakt faktorok szá
mát főkomponens-elemzéssel kell megállapítani. 
Az absztrakt faktorok számának megállapítása nehéz és 
nem egyértelműen megoldható feladat. Átlapoló kroma
tográfiás csúcsok esetén hullámcsomag-transzformációval 
is megállapítható a kémiai komponensek száma. Olyan 
szituációk is kezelhetők, mint kis koncentrációjú kompo
nensek, spektrumok erős kollinearitása, nem állandó (hete- 
roszkedasztikus) zaj. Jó néhány statisztikai módszert 
integráltak a NIPALS algoritmusba azért, hogy a kompo
nensek számát automatikusan meg lehessen állapítani. 
Többféle algoritmust fejlesztettek ki, illetve módosítottak. 
A pozitív mátrix faktorizálás individuális adatpontsúlyo
zást, a nagy hatású pontokat és a heteroszkedaszticitást is 
kezelni tudja. A kifejlődő célfaktorelemzés (window target 
testing factor analysis) egy komponens jelenlétét megerő
sítheti vagy kizárhatja erősen átlapoló kromatogramok 
esetén. Az algoritmus megkísérli meghatározni, hogy a 
„cél” (az analizálandó anyag spektruma) a válasz altérben 
található-e az adott „időablakban”. Az ablak időben mozog 
a kromatogramban. így relatív minőségbecslésre is alkal
mas.

Az önmodellező görbefelbontás (self-modelling curve 
resolution): 4 vagy több kémiai komponens esetén a mód
szer neve SAFER. Bizonyos természetes korlátok beveze
tésével lehetségessé válik a sajátvektorok terének ésszerű 
szűkítése addig, amíg azok tartalmazzák a megoldást. To
vábbi, problémafüggő megszigorítások is szükségesek. Ha 
az egyik komponens helyét (spektrumban) sikerül megha
tározni, akkor a többi komponens helyének meghatározá
sára korlátozódik a módszer.

Kétutas adatokra „büntető” függvényt (penalty fűnc- 
tion) definiáltak zajos adatok simítására, és így javítani le
hetett a jelbeli mérést és átlapoló csúcsok felbontását.

Azt is kimutatták, hogy a kifejlődő faktorelemzés és az 
ortogonális vetítés (projekció) egymással ekvivalens mód
szerek, azaz valószínűleg sok különböző nevű csúcsfel
bontó algoritmus közelebbi kapcsolatban van egymással, 
mint azt eredetileg gondoltuk, feltételeztük.

A sokféle alkalmazást most nem emeljük ki, csak meg
említjük az abszorpciós spektrumok elemzését, proteinek 
közbenső struktúráinak detektálását, proton egyensúly és 
FTIR spektrumokkal követett kémiai reakciók tanulmá
nyozását. Kiemelhetőek az elektroanalitikai alkalmazások 
is (ciklikus voltammetria, exponenciális görbék, Rámán 
spektrumok felbontása stb.).

mkl

Valamilyen mérhető tulajdonság és a koncentráció közötti 
kapcsolat megállapítása, pl. sokkomponensű rendszerek 
NIR spektruma vagy komplex biológiai minták gázkroma
tográfiás profilja segítségével elvégezhető.

Még mindig a kemometria leggyorsabban növekvő 
részterülete, különösen PLS alkalm azásával, amit a 
nagyszám ú tudom ányos cikk m egjelenése bizonyít 
1998-1999-ben. Ténylegesen a parciális legkisebb négy
zetek módszere (elterjedt rövidítése: PLS) vált a többválto
zós kalibrálás standard módszerévé. Ennek okai: a köny- 
nyed alkalmazhatóság (implementálás), a szoftvereknek 
könnyű elérhetősége és az, hogy jó  minőségű kalibrálási 
modelleket szolgáltat. A rejtett változókat a PLS során a 
kalibrációs modellel összhangban fejlesztjük, számoljuk 
ki, minden egyes új rejtett változó az eredeti, mért változók 
lineáris kombinációja, melyeket megforgatunk azért, hogy 
a függő változóval való legnagyobb korrelációját biztosít
suk. Az interferáló jellel történő zavarás rendszerint kevés
sé probléma a PLS-nél, mert a PLS egyaránt használja a 
függő és független változókat a rejtett változók iteratív 
meghatározásához.

Új, robosztus és hatékonyabb PLS algoritmust publi
káltak. Az x és y  tömbökben meglévő nem linearitást úgy 
kezelik, hogy bizonyos abszorbancia határérték alatt lineá
ris, felette nem lineáris függést feltételeznek, ahol az 
abszorbanciák négyzetét is bevonják a változók közé. Nem 
lineáris modellek és zajos spektrumok esetén a PLS és a 
mesterséges neuronhálók kombinációja lehet a legjobb 
megoldás. A direkt ortogonalizálás megjavíthatja a PLS 
teljesítőképességét, és előnyösebb mint a multiplikativ zaj
korrekció vagy a második deriváltak használata. Megmu
tatták, hogy a súlyozás csökkenti az előrejelzés hibáját. 
Olyan statisztikai teszteket dolgoztak ki, melyek kimutat
ják a kalibrációs modelltől való eltéréseket (outlierek és 
inlierek megkülönböztetése). Szóró adatokhoz történő Ga- 
uss-eloszlású hibák adása néha javítja az előrejelzés hibá
ját. Előfordulhat, hogy a PLS tényezők (loadingok) hibás 
interpretációhoz vezetnek. Faber [10] a szisztematikus és 
véletlen variancia közötti választás optimumával foglalko
zott és kimutatta, hogy a PLS nem vezet szükségképpen 
torzított becsléshez.

A változókiválasztás a kemometria fontos problémája 
lesz a jövőben is: Forina [11] a használhatatlan változók 
eliminálására iteratív PLS módszert fejlesztett ki, de a nem 
azonos variancia (heteroszkedaszticitás) a változószelektá
lás hatékonyságát nagyban csökkenti.

Biológiai és ipari elemzésekben a PLS gyorsan nélkü
lözhetetlenné válik. Megemlítendő még a közeli infravö
rös (NIR) spektroszkópia és PLS együttes és rutinszerű 
használata. Kalivas a ciklikus altérregressziót vizsgálta 
[12], ami összekapcsolja a PLS-t, a főkomponens-regresz- 
szió (PCR) és a szokványos legkisebb négyzetek módsze
rét (OLS). Megmutatta, hogy a PCR és PLS gyakorlatilag 
azonos eredményeket szolgáltat, némi PLS túlillesztést le
számítva. Ez némileg ellentétben van több korábbi vizsgá
lat eredményével.
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Mintázatfelismerés

A mintázatfelismerés célja az osztályozás. Csak néhány 
fontosabb területe: forrásazonosítás, autentikusságvizsgá- 
latok, betegség meglétének és hiányának detektálása, élel- 
miszerminőség-vizsgálat stb. Rendszerint főkomponens- 
elemzést használnak, de újabban nagyon terjed a 
mesterséges ideghálók alkalmazása is. Robusztus lineáris 
diszkriminancia-elemzést is kifejlesztettek. A genetikus 
algoritmus (GA) is jól alkalmazható tulajdonságválogatás
ra, azokat a tulajdonságokat, változókat keressük ki segít
ségével, amelyek legjobban használhatók az egyes osztá
lyok megkülönböztetésére. Neuronhálóval ötvözve a GA 
technikát, betanítható nehezen osztályozható objektumok 
klasszifíkálására. Az életlen (fuzzy) csoportosítás is elter
jedőben van. A mintázatfelismerés a vizsgált időszak alatt 
a második legszámosabb kemometriai terület, ha a Chemi
cal Abstract keresés találatait tekintjük. A sok újszerű al
kalmazás közül csak szerves vegyületek piezoelektromos 
jelek alapján történő életlen csoportosítását említjük: Bar
kó et al. [13].

Szerkezet-sajátság összefüggések

Azokat a többváltozós modellépítéseket, beleértve a nem 
lineárist is, melyek a szerkezetet valamilyen fizikai vagy 
kémiai tulajdonsággal társítják, ebben a fejezetben taglal
ja. A kémiai szerkezetet rendszerint leíró változókkal, 
deszkriptorokkal modellezik, és aztán lágy modellezési el
járásokkal (soft modelling) állapítanak meg kapcsolatot a 
szerkezet és sajátság között. Idetartoznak a spektrumból 
szerkezet megállapítása és ennek a fordítottja is.

Leggyakrabban a mesterséges ideghálókat használják 
ilyen célokra, de gyakori a többszörös lineáris regresszió 
is. Lavine összefoglaló műve kiemeli a legkülönbözőbb 
modell- vegyületcsaládokon a Wold, Gasteiger, Jurs, és 
Meusinger által végzett elemzéseket.

Többutas elemzések (multiway analysis)

Nagyon sokféle kémiai probléma esetén van dolgunk há
romutas adatokkal. Pl. egy HPLC-DAD készülék olyan 
adatokat szolgáltat, melynek egyik rétege egy spektrum, a 
másik rétege a kromatogram, a harmadik pedig a kalibrá
ciós koncentrációsorokhoz, az ismétlésekhez rendelhető. 
Különböző algoritmusok ismeretesek hasonló problémák 
megoldására. Ezek rendszerint kihajtogatást (unfolding) 
végeznek, azaz a háromutas adatkészletet kétutassá transz
formálják. Bro, McGregor, Henrion, Smilde, Hopke emel
hető ki a szerzők közül, mivel új eljárásokat vezettek be, 
régi algoritmusok módosításait publikálták. A többutas 
elemzések talán a legdinamikusabban fejlődő területe a 
kemometriának, ahol tág tér nyílik az új módszerek kifej
lesztésére és a régiek módosítására.

A konferenciák tanulságai

A burgaszi QSAR 2000 konferencián, a hagyományoknak 
megfelelően, külön szekciót alakítottak az új számítási

módszerek ismertetésére. Szakértők elemzik, hogy milyen 
módszerek terjedtek el, és melyiket, mikor érdemes hasz
nálni. Hasonlósági elemzések, a szerkezet kódolása a leg
fontosabbak. Kiemelték a parciális sorbarendezést (parcial 
order ranking) és a pár-korrelációs módszert [14], mint 
ígéretes technikákat.

Elemezve a konferenciák anyagait és összehasonlítva 
Lavine összefoglaló cikkével, érdekes átfedésekre és el
lentmondásokra figyelhetünk fel. Ha nagyon leegyszerű
sítjük, kétféle megközelítés létezik: a módszerfejlesztés 
fontosságát hangsúlyozóké, és azoké, akik a kémiai prob
lémák megoldását tartják a hajtóerőnek. Az egyszerűség 
kedvéért nevezzük az előbbieket „analitikus”-nak (legjel
legzetesebb képviselőik B. K. Lavine és D. L. Massart, aki 
a Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems fő
szerkesztőjeként véleményének a kiadói politikában is ér
vényt szerez), az utóbbit pedig „skandináv” megközelítés
nek (legfőbb képviselője S. Wold, és talán inkább a Journal 
of Chemometrics kiadói politikájára jellemző). Az „anali
tikusok” a módszerek kémiai célú módosítását tartják cél
nak, míg a „skandinávok” a kemometria fejlődésében a ké
miai problémák megoldását tartják stratégiának, ennek 
megfelelően az ipari alkalmazásokat erőltetik.

Az elmondottakat talán legjobban az 1. ábra szemlélte
ti. Bár az ilyen formális összevetés mindig torzíthat, az 
egyes témakörökbe történő besorolás önkényes, a tenden
ciák, a kiemelkedő vagy alig művelt módszerek azért jól 
látszanak.

Ha az ábrát a részletesen ismertetett összefoglaló köz
leménnyel vetjük össze, azt láthatjuk, hogy a konferenciák 
anyagában és ennek megfelelően a közeljövőben megjele
nő publikációkban az alkalmazások dominálnak. Érdekes, 
hogy az új algoritmusok fejlesztése az analitikai konferen
cián sem számottevő. Az ipari alkalmazások inkább Skan
dináviára, a spektroszkópiaiak inkább az analitikusokra 
jellemzők.

A skandinávok nagyobb hangsúlyt fektetnek a PLS-re, 
a folyamatszabályozásra, a QSAR-re és a többutas elemzé
sekre, míg az analitikusok a spektroszkópiai alkalmazáso
kat, az osztályozást, görbefelbontást, az ideghálók alkal
mazását és a kísérlettervezést preferálják.

Úgy tűnik, még egy évtizede is népszerű, divatos mód
szerek kihalóban vannak, legalábbis kevesen foglalkoznak 
fuzzy regresszióval, szakértői rendszerekkel stb. e konfe
renciák tanulsága szerint.

Az ábráról a közeljövő trendvonalai is leolvashatók: a 
PLS és a PCA megmarad a legtöbbet használt módszernek. 
A többutas elemzések, spektroszkópiai, környezetvédelmi 
és QSAR alkalmazások gyümölcsöző témaválasztásnak 
tűnnek. Ehhez csak az összefoglaló cikk legfőbb tanulsá
gát tehetjük hozzá: új algoritmusok fejlesztése, meglévő 
módszerek módosítása és kémiai problémáknak megfelelő 
átalakítása fontos stratégiai cél lesz a jövőben is.

Köszönetnyilvánítás

Ezen összefoglaló elkészítését az OTKA támogatása 
(T 029748) tette lehetővé.
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1. ábra. A  kem om etria főbb tém aterületei 
Jelölések:

SSC7: 7. Skandináv kemom etriai szimpózium, K oppenhága [6]. 
CAC2000: Kem om etria az analitikai kémiában, Antwerpen, [4]. 
PLS: parciális legkisebb négyzetek m ódszerének alkalmazása; 
folyam atszab.: folyam atszabályozással, m inőségbiztosítással 
összefüggő ipari alkalm azások; PC A: fokom ponens-elem zés; 
Spektr.: spektroszkópiai adatfeldolgozás; QSAR: kvantitatív 

szerkezethatás (sajátság) összefüggés; többutas: többutas elem 
zés; köm yezetv.: környezetvédelm i adatkiértékelés; új algor.: új 

algoritm usok kifejlesztése; képelem z.: képelem zés (image 
analysis); általános: a kem om etriával, ill. annak jövőjével fog

lakozó előadás; többváltoz.: m áshova nem  besorolható többvál
tozós elem zés; OSC: ortogonális jelkorrekció; adatbány.: adat

bányászat (data m ining); PCR: főkom ponens-regresszió; 
gyógyszer.: gyógyszeripari alkalm azás; M LR: többszörös lineá
ris regresszió; osztályoz.: osztályozás; görbefelb.: görbefelbon
tás (curve resolution); ANN: m esterséges ideghálókkal kapcso

latos; MC: M onte-Carlo szim uláció; robusztus: robusztus 
m ódszerek alkalm azása; életlen: életlen (fuzzy) elven alapuló 

m ódszerek; szakértői rsz.: szakértői rendszerek.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Héberger Károly: Hol tart a kemometria? Jelen fejlemények, 
előrevetíthető irányok
A  közlem ény ism erteti B. K. Lavine kem om etriai tárgyú össze
foglaló cikkét, és a közelm últban tartott burgaszi, antw erpeni és 
koppenhágai kem om etriai konferenciák tárgykörét, a legfonto
sabb m űvelt tém aterületeket, m ajd összehasonlítja az eltéréseket 
és hasonlóságokat. E zek után néhány következtetést von le a kö
zeljövő fontosabb trendvonalairól.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 345 (2002)]

SUMMARY

K. Heberger: Recent Developments and Trends of Chemomet
rics
T his paper surveys recent developm ents and future trends in 
chem om etrics. The review  is based on a review  article o f  B. K. 
Lavine and the recent chem om etric conferences (Q SA R  2000 in 

B ourgas, CA C  2000 in Antwerp, and 7th Scandinavian Sym po
sium  on Chem om etrics, in Copenhagen). The sim ilarities in aims 
and used m ethods are com pared and discussed am ong the confer
ences and the review  article.
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A kromatográfia helyzete és fejlődési irányai

BÁTHORI MÁRIA*

Bevezetés

Az új évezred a kromatográfia és hasonló elválasztási 
módszerek további jelentős fejlődését hozta, és egyben ha
talmas potenciált tárt fel, amely elméleti, műszeres és gya
korlati vonatkozásban továbbra is a kromatográfia előtt áll. 
Jelen közlemény részletezi, hogyan áll, fejlődött, doku- 
mentálódott a folyadékkromatográfia és az elektroforézis
2001-ben.

Amíg az előző évben az álló fázisok előállítása és vizs
gálata képezte az alapvető érdeklődés középpontját,
2001-ben a gyógyszer- és élettudományok jelentették a fő 
irányt [1]. A kutatás homlokterében állt az új gyógyszerek 
felfedezése, gyógyszerek szövetekből, testfolyadékból tör
ténő kimutatása, a kombinatorikus kémia, pontosabban 
ezen témakörök HPLC vizsgálata. Megújuló érdeklődés 
kísérte a proteomvizsgálatot és az enantiomerek elválasz
tását is.

Az elválasztási módszereket illetően a HPLC után szo
rosan következtek a kapcsolt technikák, azaz a LC-MS, 
CE-MS, CEC-MS. Előtérbe kerültek a minta-előkészités 
problémái, valamint a legkülönfélébb miniatürizált mód
szerek.

Proteomkutatás

Amíg a 2000. év inkább a genom vizsgálatához kapcsoló
dott, 2001-ben a sztár a proteom volt [2].

A proteomvizsgálatnál multidimenzionális kromatog
ráfiás módszereket dolgoztak ki a komplex protein keve
rék frakcionálására, egyszerűsítésére, a komponensek 
számának csökkentésére, mielőtt spektroszkópiás módsze
rekkel jellemzik azokat, ami a csúcskapacitás jelentős nö
vekedését eredményezi. Ezeknél a többdimenziós elvá
lasztásoknál a következő módszereket használták [3]:

-  térben gátolt kromatográfiás mátrixokat alkalmazó 
módszerek,

-  ioncserés HPLC,
-  fordított fázisú HPLC,
-  fém affmitási kromatográfia,
-  ezekkel egységben levő minta-előkészítés,
-  tömegspecifikus detektálás,
-  kapilláris elektroforézis,
-  kapilláris elektrokromatográfia (CEC) és ezek kom

binálása és
-  chiprendszerek használata.
A multidimenzionális kromatográfiával fokozott sze

lektivitást, érzékenységet, elválasztási hatékonyságot, és

* Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai Intézet, Szeged

teljesítményt értek el és magas fokú automatizálást hasz
náltak. Tehát a proteomvizsgálat lényege is maga után von
ta a multidimenzionális kromatográfia fejlődését.

A chiptechnika

A proteom témához kapcsolódóan számos munka mutatta 
be a miniatürizálás és a chipmódszer hasznosságát [4-7].

A mikrochipek egyre határozottabban foglalják el köz
ponti helyüket az elválasztástechnikában. A chip funkcio
nális egységei, csatornái mikrométer-dimenziósak. A kap
csolt részek, szivattyúk, folyadékirányító szelepek, 
detektorok a mikroanalitikai ipar termékei. Az eluens, a 
minta, a reagens bevezetésére szolgáló csatorna, az elvá
lasztást végző kompartmentek, azaz a kromatográfiás vagy 
elektroforetikus elválasztó egységek szilikon, kvarc vagy 
műanyag alapanyagból készült blokkon vannak elhelyezve, 
amely néhány négyzetcentiméteres. Méretét sokszor levél
bélyeghez hasonlítják. A csatornák kialakításánál tömeg- 
gyártásra törekednek. A műanyag blokk esetén bepréselik a 
csatornák profilját a műanyagba. Kvarcblokk esetén a felü
letet teljesen bevonják 24 karátos arannyal, s lézerrel kivág
ják a kialakítani kívánt profilt, melynek a kvarcba való be- 
maratása hidrogén-fluoriddal történik.

Az analízisekhez szükséges időtartamok néhány perce
sek, az injektálás néhány nanoliter.

A chipek használata különösen ígéretes azokon a terü
leteken, ahol az analízis eredményeként igen/nem válasz- 
szal kell szolgálni, mint például DNS bázissorrendjének 
megállapításánál. A 2001-es évben a mikrochipeken vég
zett elválasztásokról számos előadás hangzott el, és sok 
közlemény jelent meg. Ezek a technikai részleteket mel
lőzve is érzékeltetik a módszer nagyszerűségét, olcsóságát, 
reprodukálhatóságát.

Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
A fejlődés irányvonala

A proteom területén és a gyógyszerkutatásban is a legal- 
kalmazottabb eljárás a HPLC [8]. Bár a módszert érett 
technikának mondhatjuk, fejlesztése továbbra is a kutatás 
homlokterében áll. A jelenlegi trendek a HPLC kolonnák 
hosszának csökkentése, vagy a belső átmérő csökkentése 
irányába mutatnak.

Modem világunkban az analizálandó minták száma ro
hamosan nő. A gyógyszerkutatásban használt kombinato
rikus kémia kiterjedt számú mintát hoz, ami megkívánja az 
analízis idejének drasztikus csökkentését úgy, hogy az el
választás ne romoljon.

Az analízis idejének csökkenését egyrészt a kolonna 
hosszának csökkentésével, másrészt az átfolyási sebesség
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növelésével lehet elérni. A kolonnahossz csökkentésének 
együtt kell járnia a kolonnatöltet részecskeméretének 
csökkenésével, hogy a hatékonyság ne romoljon.

A HPLC-nél az elválasztások döntő részét eddig a 
250x4,6 mm-es kolonnával végezték, amely 5 mm-es szfé
rikus részecskékkel van töltve. Ezekkel 1 ml/perc, illetve 
0,8-2,5 ml/perc áramlási sebességgel egyszerűen lehet dol
gozni. De egyre inkább elterjed a rövidebb kolonna 
(150x4,6 mm) 3 mm-es részecsketöltettel, amellyel közel 
azonos tányérszámot lehet elérni, azonos nyomáseséssel. 
A van Deemter-görbe a 3 mm szemcseméretű kolonnánál 
lapos, ami azt jelenti, hogy nagy átfolyási sebességgel (2-3 
ml/perc) lehet vele dolgozni. Ez a rövidebb hosszal együtt 
erőteljesen lerövidíti az analízis idejét.

A szemcseméret csökkentése és az átfolyási sebesség 
növelése csak egy bizonyos határig fokozható. Ezek a té
nyezők bár rövidítik az analízisek idejét, de nyomásesés- 
növekedéshez vezetnek. Mégis a rövid kolonna (30 mm) 
nagy átfolyási sebességgel (3-4 ml/perc) napjainkban ked
velt és gyakran alkalmazott a nagy teljesítményű szűrő- 
vizsgálatoknál, még akkor is, ha nem történik teljes csúcs
felbontás. Ilyenkor a tömegspektrométer a szelektív 
detektor szerepét tölti be, képes a specifikus detektálásra, 
virtuális elválasztást végez. Az analízis ideje pedig drasz
tikusan (0,5 perc) lecsökken.

A kolonnaátmérő csökkentése, további miniatürizálás 
vezetett a kapilláris HPLC-hez. Ezt a technikát azzal a cél
lal fejlesztették ki, hogy az Eddy-diffúzió kialakulását 
megakadályozzák, és kis mintamennyiség is analizálható 
legyen (pl. peptid térképezés). Az előnyök mellett a mód
szer hátránya a kis áramlási sebesség. A kapilláris oszlo
pok kisebb térfogatnak, mint az azonos hosszúságú kon
vencionális oszlopok. Ezért azonos lineáris sebességnél a 
mozgó fázis térfogati sebessége többszörösen kisebb a ka
pilláris oszlopoknál, mint a konvencionális oszlopoknál. 
Ez a csökkenés az oszlop átmérő hányadosának a négyze
tével arányos. Tehát a térfogati áramlás drámaian csökken, 
ugyanakkor megnő a koncentráció, ezzel együtt a koncent
rációra érzékeny detektoroknál lényegesen megnő az érzé
kenység, a detektált csúcsmagasság.

A kapilláris átmérője üvegkapilláris esetén 0,18-0,3 
mm, acélcső esetén 1 mm-es, az átfolyási sebesség 50 ml, 
4 ml, 2 ml lehet. Az oszlop hossza 50 cm-30 cm -10 cm.

Ezeken kívül a HPLC-nél a kapcsolt technikák előretö
rése is jellemzi az elmúlt időszakot [9].

Új HPLC állófázisok

A Pittsburgh Konferencia (PittCon) statisztikája alapján 
évenként mintegy 100 új HPLC állófázist szabadalmaztat
nak. Számos új állófázisról számoltak be 2001-ben is [1]. 
Néhány új állófázist mutat be a 1. táblázat.

Monolitikus töltetek

Az analízisek idejének csökkentésére anélkül, hogy az el
választás hatékonysága ne romoljon, kifejlesztették a 
monolitikus tölteteket [10-11]. Ezek a töltetek a kromatog- 
ráfia új fejezetét nyitják meg. A töltetek kettős porózus
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I. táblázat
Új HPLC áilófázisok

Jellemzők Állófázis típusok

Micella mimikáló állófázisok Polielektrolitok
Speciális szelektivitással bíró állófázisok a 
fluortartalmú vegyületekhez

Perfluorozott
állófázisok

Hőmérséklet változtatásra szelektivitást vál
toztató állófázisok

Poli(-N-izopropil-
akrilamid)

200 nm pórusméretű állófázisok 600 kDa 
feletti molekulákhoz

200 nm pórus
méretű állófázis

Hidrofób és inklúziós hatást egyaránt kifejtő 
állófázisok

Kalixarének

struktúrával rendelkeznek. A töltet nagy pórusai összefüg
gő hálós átjárhatóságot biztosítanak a mozgó fázis részére. 
Ezek az átmenő pórusok. A kromatográfiás adszorbció- 
deszorbcióhoz a nagy felületet a mezopórusok biztosítják.

A monolitikus töltetek lehetnek szerves polimerek és 
szilika alapúak. Az első monolitikus töltet szerves polimer 
volt. A szerves polimer anyagok HPLC-nél való alkal
mazása néhány hátránnyal jár. Általános hátrányuk, mint 
az a polimer állófázisokra jellemző, hogy hatékonyságuk 
alacsonyabb, mint a szilika fázisú tölteteké, és szerves ol
dószerben duzzadnak, zsugorodnak, mint a legtöbb poli
mer. Ezen hátrányok miatt jobb az anorganikus monolitok 
használata, mint a szerves polimereké.

Az állófázissal szemben támasztott követelményeknek 
a monolitikus szilika messzemenően megfelel. Általáno
san használható, hosszú ideig stabil. A szilika monolitikus 
töltetet Chromolit™  néven hozza forgalomba a gyártó 
cég. Gyártásánál szilikagél polimer képződik, amely öre
gedésével nagyon porózus, kettős pórusszerkezetűvé ala
kul. A makropórusok 2 mm-sek, a mezopórusok 13 nm- 
sek. A mezopórusok által létrehozott aktív felület 300 
m2/g. A monolit mátrix teljes porozitása nagyobb, mint 
80%, a részecskékkel töltött oszlopé 65%. Az átfolyó pó
rusok mérete, a teljes porozitás és a szilikaváz vastagsága 
optimalizálva van. A monolitikus szilika oszlopok porozi
tásúk miatt lehetőséget nyújtanak nagy sebességű elválasz
tásra kis nyomásesés mellett. Ha az átfolyási sebesség 9 
ml/perc, a kolonnában a nyomás 154 bar, az analízis ideje 
igen rövid (1 perc). Ha az átfolyási sebesség 5 ml/perc (tá
nyérmagasság 14,4 mm), a nyomásesés 87 bar. Egy 
100x4,6 mm-es, monolitikus töltetet tartalmazó, fordított 
fázisú kolonna és egy konvencionális részecskét tartalma
zó fordított fázisú kolonna (125 * 4 mm, 5 mm-es szem
cseméret) szelektivitása azonos (1,54).

A monolitikus oszlopoknál nemcsak oldószer-gradi
enst, hanem áramlási sebesség-gradienst is végre lehet 
hajtani, amelyet a tradicionális oszlopoknál nem lehet 
használni a nagy háttémyomás miatt. A szivattyút progra
mozva először alacsony átfolyási sebességgel végzik a 
szeparálást azoknak a komponenseknek az eluálására, 
amelyek kevésbé kötődnek az állófázishoz, majd gyors át
folyási sebességet alkalmazva az erősen kötődő anyagok 
is eluálódnak. Ezután a pumpa visszaáll a kiindulási áram
lási sebességre, s egyensúly visszaállítására nincs szük-
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2. táblázatség.
Néha kombinált áramlási és oldószer-gradienst kell al

kalmazni, hogy elérjük a megfelelő szelektivitást rövid idő 
alatt, ami a monolitikus oszlopokkal könnyen megoldható.

A kombinatorikus kémiában alkalmazott szintézisek 
nem minden lépése megy végbe azonos hatékonysággal, és 
a kitermelés, a tisztaság is változó. A kapott termékek 
elemzéséhez, tisztításához monolitikus tölteten történő el
választás szükséges, amely gyors (kétszer rövidebb idejű, 
mint hagyományos töltetekkel), nagy a teljesítőképessége, 
s ez nem csökkenti az elválasztás minőségét.

A monolitok néhány nem kedvező tulajdonságát is leír
ták [1]. A monolitikus oszlopok nem használhatók maga
sabb hőmérsékleten (60 °C). A magasabb hőmérséklet va
lószínűleg deformálja a polimer láncok rendszerét. Erősen 
bázikus anyagok elválasztásánál a csúcsok „tailing”-je ki
fejezettebb pH=3 és pH=7 között.

A monolitikus oszlopok egyik kifejlesztői, Tanaka és 
munkatársai jelentős eredményekről számoltak be [1]. Ti
zennégy darab 100x4,6 mm-es oszlopot kapcsoltak sorba, 
ezáltal százezer feletti elméleti tányérszámot értek el. A rö
vid monolitikus oszlopok felhasználása igen sokat ígérő. 
Egy 50 x 1 mm-es oszlopnál akár 10 ml/perc átfolyási se
bességgel is tudnak dolgozni, pl. plazmát tudnak analizál
ni előtisztítás nélkül.

Nagyfeszültségű kapilláris elektroforézis (CE), 
elektroforetikus módszerek

Meglepően sok munka kapcsolódott 2001-ben a nagyfe
szültségű kapilláris elektroforézishez (CE) és a kapilláris 
elektrokromatográfiához (CEC) [12-14]. A CE fejlesztési 
trendek között szerepelt a lézer indukálta fluoreszcens 
(LIF) detektorral, ES-MS detektorral való összekapcsolás, 
kapilláris elektrokromatográfia, nemvizes közegű CE fej
lesztések.

A nemvizes közegű CE kifejlesztése az érdeklődés kö
zéppontjában állt. A módszer előnyei közül kiemelhető, 
hogy a viszkozitás és a dielektromos állandó széles tarto
mányában lehet mérni. A szerves oldószerek jó  
oldékonyságot nyújtanak számos anyagra, különösen a 
hidrofób anyagokra. Nemvizes közegben történő CE-re új 
elektrolitokat, további só additíveket, fázisokat dolgoztak 
ki, melyek közül néhányat a 2. táblázat tartalmaz.

Számos új additívet használnak, hogy megoldják speci
ális anyagok CE elválasztását. így a DNA tisztításra ala
csony és közepes viszkozitású polimerkeveréket használ
nak. Ezek számos előnnyel rendelkeznek, növelik a 
stabilitást, a polimer reprodukálhatóságát, tartósságát. Né
ha a szol-gél módosító megváltoztathatja az elektro- 
ozmózis áramlási irányát. A módosító adszorbeálódik a 
kapilláris felületén. A szol-gélek növelik a csúcs szimmet
riáját, alakját, reprodukálható migrációs időt eredményez
nek, valamint egyszerű útját jelentik a szelektivitás változ
tatásának.

Számos eredmény született királis molekulák elválasz
tására CE-vel, amikor neutrális és elektromosan töltött cik- 
lodextrint használnak, mint királis módosítót. MS detektá

Új adalékanyagok, fázisok a CE-ben
Adalékanyagok, fázisok 

alkalmazási köre Az adalékanyagok, fázisok neve

Ionpárképző Kámfor-szulfonát

Ionos folyadékok Dialkil-imidazónium, tetraalkil- 
ammóniumsó

Királis adalékanyag 7erc/er-butil-karbamoilát-kinin

Szol-gél pszeudo- 
fázisok

Metil-trimetoxiszilán, aminopropil- 
trimetoxiszilán, N-p-(trimetoxiszilil- 
propil)-etiléndiamin

lásnál a ciklodextrin kontaminálódást okozhat. A szennye
zés csökkentésére részlegesen töltött kapillárist használ
nak. A kapilláris egy részét feltöltik a szeparációs puffer- 
rel, ami megfelelő mennyiségű királis szelektort tartalmaz 
az enantiomerelválasztáshoz. A módszert optimalizálják a 
királis szelektor mennyiségére, a töltött rész hosszára, a 
töltet koncentrációjára.

A CE-t gyakran használják tisztaságvizsgálatokra, 
minorszennyezések, nagy mennyiségű komponensek mel
letti kimutatására, metabolitvizsgálatokra. Az eljárás 
HPLC-vel szembeni előnye a minimális módszerfejleszté
si idő, amit ki is használnak a modem kombinatorikus ké
mia eredményeinek értékelésénél is. A CE olyan esetekben 
is használható, amikor mikrofluidumok vizsgálatát kell el
végezni. A miniatürizálás, a chip CE használata egyre bő
vül.

Az elektroforetikus módszerek egyik érdekes felhasz
nálási területe a genetikai polimorfizmus vizsgálata. A ge
netikai polimorfizmusoknak, a DNS szekvencia öröklődő, 
stabilis változatainak egyik lap elektroforézissel (konven
cionális, ultravékony lap) könnyen vizsgálható típusai az 
ismétlődő szekvenciák. A dopamin D4 receptor gén III. 
exonjában található 48 bázis-pár különböző ismétlődését 
számos neuropszichiátriai betegségben, így kábító
szer-függőségben is hajlamosító tényezőként vizsgálták 
[15-17].

Minta-előkészítés, szilárd fázisú extrakció (SPE)

Meg nem szűnő érdeklődés kísérte a szilárd fázisú extrak- 
ciót, minta-előkészítést [18]. A SPE a mai formájában mo
dem módszer, bár 25 éves múltra tekint vissza. A módszer 
általános előtisztítássá kezd válni, ami egy év alatt is nagy 
fejlődésen ment keresztül. Egyszerű, nem drága, jó  kiter
melést, visszanyerést, adekvát szelektivitást nyújt, csök
kenti az oldószerhasználatot, automatizálható. Napjaink
ban további felhasználási lépéssel bővült. Széleskörűen 
használják a gyógyszerkutatásban a nagy teljesítményű 
mintaanalíziseknél a LC-MS és LC-MS-MS technikákkal 
kapcsolva.

Egy év alatt új SPE berendezések, technikai fejleszté
sek és az automatizálás új lehetőségeit alakították ki. A fej
lesztések a kisebb térfogat fele irányulnak. Az 500 mg-os 
töltetek általános használata mellett a 100 mg-os szorbens 
töltet 1 ml-es fecskendővel kezd népszerű lenni. Kisebb 
töltetek (10, 25, 50 mg-os) használata is gyakori, az anali
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zálandó minta számának növekedése miatt. A kisebb térfo
gatú cartridge-k használata nem csak az alkalmazott oldó
szer mennyiségét, és az analizis idejét csökkenti, de keve
sebb oldószerszennyezés marad vissza a mintában. 
A szilárd fázisú extrakció használatának előretörését az is 
elősegítette, hogy a műszerek érzékenysége növekedett, 
így kisebb mennyiségű minta analízise elegendő.

A minta-előkészitésnél az automatizálás előretörése új 
formák bevezetését jelentette. Néhány előnyös formájú 
pipettavéget alakítottak ki, mint a sokcsatornás, kétirányú 
folyadékáramlást biztosító pipettavég, immobilizált fém 
affmitási kromatográfiás fázist, illetve térben gátolt kro
matográfiás mátrixot tartalmazó pipettavég.

A 2001-es év egyik legnagyobb gazdasági sikerét a 96 
munkahelyes automata m inta-előkészítő berendezések 
hozták. Mind a fix, mind a flexibilis munkahelyes berende
zések keresettek voltak. Az automatizálás növeli az analí
zis pontosságát, mivel az analízis lépései állandóan kont
rollálva vannak. A 384 munkahelyes minta-előkészítő 
berendezéseket a nagy teljesítményű szűrővizsgálatra ter
vezték. Ezek a berendezések a közelmúltban kerültek be
vezetésre. Néhány probléma kíséri használatukat, ami el
sősorban a kis mennyiségű töltetek alkalmazása miatt 
következik be.

Molekuláris lenyomatot tartalmazó fázisok

Biológiai mintákban számos igen hasonló kémiai szerke
zettel rendelkező anyag található, s gyakran a meghatáro
zandó komponensek koncentrációja is kicsi. Az analízist a 
mátrixkomponensek interferálása zavarja. Ilyen esetekben 
az alkalmazott módszer szelektivitását és érzékenységét 
kell növelni, hogy megfelelő meghatározást nyerjünk. 
Ez messzemenően megoldható a molekuláris lenyomatot 
tartalmazó fázisok használatával

A molekuláris lenyomatot tartalmazó fázisokat alkal
mazzák HPLC oszlopokban, de elsősorban a minta-elő
készítésben. Ezek a fázisok igen nagy szelektivitással bír
nak, s az affinitási kromatográfiához hasonló módon 
szeparálnak. Előállításuknál a sablon (lenyomat) moleku
lát a polimerekhez kötik, majd onnan eltávolítják a polimer 
kialakulása után. A végső termék egy nagy molekuláris 
felismeréssel, ligandum felismerőképességgel rendelkezik 
a meghatározandó anyagra. Felismeri a sablonmolekulát 
vagy a közel hasonló szerkezetű származékait.

Térben gátolt kromatográfiás állófázisok

Biológiailag aktív molekulák analízisénél gyakran nagy 
gondot jelent a minta magas fehérjekoncentrációja. A fe
hérjék kötődnek az állófázis aktív kötőhelyeire, zavarják, 
lehetetlenné teszik a meghatározást. A térben gátolt kro
matográfiás mátrixoknál a fázis része a hidrofil és hidrofób 
csoportokkal rendelkező bevonat, amely hidrofil csoport
jai nem engedik a fehérjéket az állófázis funkcionális, hid
rofób csoportjaihoz. Rendelkeznek egy diffúziós gáttal, 
egy nem adszorbeáló külső felülettel a makromolekuláris 
mátrixkomponensekkel szemben. A kis molekulák hozzá
férnek a kötési központokhoz, s a megfelelő kromatográfi

mkl

ás elválasztás szerint kromatografálódnak. A makromole
kulák (fehérjék) az üres térfogattal eluálódnak.

A térben gátolt kromatográfiás mátrixokat és a moleku
láris lenyomatot tartalmazó fázisokat egy kolonnában 
kombinálják, hogy igen szelektív fázishoz jussanak.

A molekuláris lenyomatot tartalmazó fázisokkal sze
lektív és érzékeny analitikai módszerhez jutunk. Ezek a fá
zisok elméletileg meg kell, hogy oldják az összes szelekti- 
vitási problémát. Előnyüket jelenti az is, hogy 
alkalmazásukkor nincs szükség módszerfejlesztésre, s a 
konvencionális detektorok is használhatóak. Ezeknek a fá
zisoknak az előállítási költségei jelenleg még igen maga
sak, hiszen minden analithoz ki kell alakítani a megfelelő 
fázist, de a módszer olcsóbb a biológiai antitestek haszná
latánál.

A kromatográfiában várható hazai trendek

Milyen változás, fejlődés várható hazai vonatkozásban a 
kromatográfia területén az előbbiekben tárgyalt nemzetkö
zi kihívások tükrében?

Várható, hogy
1. a monolitikus oszlopok tért hódítanak, melynek fel

tétele anyagi jellegű, vagy a hazai anyagi ellátottság
nak kell növekedni, vagy a monolitikus oszlopok 
árának kell csökkenni,

2 . a szilárd fázisú mikroextrakció, mint alkalmazási 
módszer és mint tudományág el fog terjedni,

3. a mikro- és nanotechnikák előretörése be fog követ
kezni,

4. a kis molekulák élettani szerepe egyre inkább tisztá
zódik,

5. a multidimenzionális kromatográfia, a csatolt techni
kák lassan helyet kapnak a kutatásban.

A magyar kromatográfiás iskolák működése nem törik 
meg. Az elméleti felkészültség pótolja némileg az anyagi 
hiányokat.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Báthori Mária: A  k r o m a to g r á f ia  h e ly z e te  é s  f e j lő d é s i  ir á n y a i

A közlemény rövid áttekintést ad a kromatográfia területén a kö
zelmúltban bekövetkezett változásokról, eredményekről, a fejlő
dés irányairól. Képet kapunk a multidimenzionális kromatográfia 
szerepéről a proteomvizsgálatban, a chiptechnika egyre erőtelje
sebb előretöréséről. A szerző vizsgálja a HPLC-nél bekövetke
zett miniatürizálódást, az oszlop hossz- és átmérőcsökkentéssel

járó előnyöket, az analízisek idejének csökkenését a hatékonyság 
megtartása mellett és a kis mintamennyiségek analízisének lehe
tőségét. Átfogó bemutatást kapunk a monolitikus oszlopok elő
nyeiről. A közlemény tárgyalja a CE jelentőségét, a minta
előkészítés új formáit. Képet kapunk a kromatográfiában várható 
hazai fejlődési irányokról.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 349 (2002)]

SUMMARY

M. Bathori: R e c e n t  D e v e lo p m e n t s  a n d  T r e n d s  o f  C h r o m a 
to g r a p h y
An overview is given on the recent development and trends of 
liquid chromatography and related separation methods. Fast 
progress of multidimensional technique as well as the use of 
microchips in the research of proteom is shown. Miniaturization 
of HPLC columns is also dealt with; advantages of decrease of 
column diameter, column length, time of analysis are detailed. 
Special feature of microcolumn chromatography is given by the 
possible decrease of sample size. In depth characterization of 
monolith columns includes the advantages and the shortcomings 
alike. The paper discussed the importance of capillary zone elec
trophoresis, and the new types of clean-up procedures. Account is 
also given on the recent progress and important new lines of the 
chromatographic research in Hungary.
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A klinikai kémia helyzete és fejlődési irányai Magyarországon

SCHUMANN BÉLA’

Bevezetés

A klinikai kémia a humán egészségügyben alkalmazott 
analitikai kémia. Tipikusan interdiszciplináris terület, 
amely a patobiokémia, orvosi biometria, klinikai orvostu
dományok, kemometria és műszeres analitikai kémia ha
tárterületein jött létre. A klinikai kémia az utóbbi 10-15 év
ben az orvosi diagnosztika egyik legdinamikusabban 
fejlődő területe.

Általános fejlődési irányok

Mennyiségi fejlődés. A vizsgálatok száma meredeken 
emelkedett. Ma egy közepes vagy nagyobb kórházi labora
tórium több millió elemzést végez évente. Ennek ellátásá
ra szériafelszereléssé váltak a nagy teljesítményű laborató
riumi automaták ( 1000-2000 vizsgálat/óra).

Minőségi fejlődés. A vizsgálható vegyületek száma 
nagyságrendekkel nőtt. Egy jól felszerelt kórházi laborató
rium 150-300 paraméter vizsgálatára alkalmas. Az analiti
kai jellemzők (érzékenység, szelektivitás, megbízhatóság 
stb.) folyamatosan javultak.

Funkcionális fejlődés. Korábban a klinikai kémiai ered
ményeket szinte kizárólag egy feltételezett diagnózis meg
erősítésére vagy kizárására használták. Az előzőekben vázolt 
fejlődés jelentősen kibővítette az alkalmazási területeket.

Kockázati tényezők vizsgálata. Megelőzés (szív és ér
rendszeri, örökletes betegségek stb.).

Nagy gyakorisággal előforduló betegségek korai (a jel
lemző tüneteket megelőző) állapotban való jelzése (szűrő- 
vizsgálatokkal).

Differenciáldiagnosztikai információk.
Egészségügyi környezetvédelem stb.

A nemzetközi fejlődés irányai

A klinikai kémia szerepe és fontossága folyamatosan nő az 
orvosi gyakorlatban. Ezt mutatják többek között azok az 
előrejelzések, amelyek szerint a fejlett országokban (USA, 
EU, Japán stb.) a következő öt évben az orvosi laboratóri
umokra fordított összegek átlagosan évente 20-25%-kal 
emelkednek, miközben ugyanezen országokban az átlagos 
egészségügyi költségek csökkentése a cél. A bevezetésben 
vázolt általános fejlődési tendenciák mellett új követelmé
nyek jelentek meg az alábbiak szerint.

* Országos Onkológiai Intézet, Budapest

mkl

1. táblázat
Az immunkémiai automatákkal kapcsolatos 

fó'bb követelmények

• Felhasználóbarát működés
• Nagy mérési kapacitás
• Széles paraméterválaszték
• Alacsony detektálási határ
• Mintavétel primer csőből
• Alacsony analitikai szórás (25%)
• Mintaáthordás kizárása
• Hosszú kalibráció stabilitás
• Szimultán multiszelektív hozzáférés 

(páciens-szelektív üzemmód)
• STAT funkció
• Biológiai biztonság
• Integrált Totál Quality Management
• Folyamatos működtetés (Walk away)
• Kompatibilitás a laboratóriumi 

automata rendszerrel

Betegorientált működés. A magas fokon automatizált, 
integrált laboratóriumi rendszerek lehetővé teszik, hogy 
egy-egy betegre, ill. betegségre vonatkozó összes szüksé
ges laboratóriumi információ egyidejűleg és gyorsan ren
delkezésre álljon.

Klinikai információérték. Folyamatosan nő azoknak a 
paramétereknek a száma, amelyeknek a specifícitása 
gyakorlatilag 100%-os egy adott kóros folyamatra, tehát a 
laboratóriumi eredmény alapján diagnosztikai döntés hoz
ható (Troponin, S-100 protein, Procalcitonin stb.).

Gyors, sürgősségi vizsgálatok. Az utóbbi években a fej
lődések egyik iránya, a gyors, félkvantitatív eljárások 
megjelenése egyre több paraméter vizsgálatra. Ezek alkal
mazása laboratóriumi hátteret, ill. speciális szakismeretet 
nem igényel. Fontos szerepük van az akut, sürgősségi 
betegellátásban (szívroham, mérgezés stb.) elsősorban a 
kórházon kívül (mentőszolgálat, háziorvos stb.).

Bizonyítékon alapuló orvoslás (Evidence Base Medi
cine, EBM). Az orvosi diagnosztika az egyik leggyorsab
ban fejlődő terület, ennek egyik következménye az egész
ségügyi költségek robbanásszerű növekedése világszerte, 
ugyanakkor a költségnövekedést gyakran nem igazolta 
arányos hatékonyságnövekedés. Az EBM célja az alkal
mazott, ill. az új bevezetendő eljárások, módszerek haté
konyságának objektív szakmai kontrollja, ill. minősítése, 
és az eklektikus, gyakran kaotikus gyakorlat helyett kidol-
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gozott hatékony diagnosztikai algoritmusok alkalmazása. 
Ez természetesen alapvetően érinti a labordiagnosztika 
területét is.

Analitikai műszerháttér. Az orvosi laboratóriumokban 
alkalmazott mérőberendezéseknek az analitikai jellemzők 
mellett rendelkezniük kell számos olyan funkcióval, ame
lyet a modem klinikai kémiai működés szükségessé tesz. 
Az immunkémia az egyik leggyorsabban bővülő terület, az 
1. táblázatban tüntettük fel azokat a funkcionális jellemző
ket, amelyekkel a korszerű automata rendszernek rendel
keznie kell.

Vezetés, szervezés. A klinikai kémiában végbement 
gyors technikai fejlődés, a laboratóriummal szemben tá
masztott igények átalakulása szükségessé teszi a korábbi
nál magasabb színvonalú, új szemléletű irányítói tevé
kenységet. A szakmai szempontok mellett nagy hangsúlyt 
kapnak a működés gazdasági szempontjai, a költségek pro
fesszionális elemzése és kezelése. A 2. táblázat mutatja az 
analitikai információ előállításának főbb költségeit.

2. táblázat
Analitikai információk költségtípusai

Közvetlen költségek Közvetett költségek
• Reagens • Amortizáció
• Mérés/nap •  Karbantartás
• Kalibráció • Szerviz
• Méréstartomány-hígítás • Fejlesztés
• Kontrollok • Munkaerő
• Segédanyagok

A klinikai kémia dinamikus fejlődése várható a követ
kező öt évben is. A molekuláris biológiai módszerek rutin
szerű alkalmazásai és az analitikai eredmények klinikai in
terpretálását támogató informatikai módszerek széles körű 
bevezetése új korszakot nyitnak ebben a fejlődésben. A 3. 
táblázat tartalmazza a fejlődés fontosabb irányait.

3. táblázat
A klinikai kémia fejlődési irányai

• Molekuláris biológiai módszerek rutinszerű 
alkalmazása (PCR)

• Új paraméterek bevezetése 
(genetikai faktorok stb.)

• Hatékony új analitikai rendszerek 
(bioszenzor, MS stb.)

• Informatikai fejlesztések (szakértői rendszerek)

A hazai klinikai kémia helyzete

A hazai klinikai kémia integráns része a magyar egészség- 
ügyi rendszernek, következésképp annak összes problémá
ja megjelenik ezen a területen. 1990 után a magyar egész
ségügyben komoly eredmények születtek a technikai 
lemaradás megszüntetésére, ill. csökkentésére. Ugyanak
kor alapvető, átfogó strukturális változás nem történt, a kü

lönböző reformtörekvések ellenére maradt a régi elavult, 
pénzügyi szempontból nehezen kezelhető rendszer.

Az utóbbi tíz év folyamatos finanszírozási problémái 
igazolták, hogy rossz rendszert nem lehet jól finanszírozni. 
Hiányzik a világos, kidolgozott egészségpolitika. A bi
zonytalan, folyamatosan változó finanszírozási viszonyok 
között a különböző orvosi szakterületek vetélkedése folyt 
a nagyobb erőforrások megszerzéséért. Ebben a magyar 
labordiagnosztika nagyon gyenge érdekérvényesítést mu
tatott. A nemzetközi trendekkel ellentétben a szakma 
presztízse jelentősen csökkent.

Eszközök és módszerek

A műszerparkot jelentős heterogenitás jellemzi, mind az 
egyes laboratóriumokat, mind a különböző analitikai terü
leteket illetően. Az utóbbi tíz évben a leggyakoribb, nagy 
szériában végzett hematológiai és kémiai vizsgálatokra la
boratóriumi automaták terjedtek el. Ugyanakkor a nagy in
formációértékkel bíró ún. speciális vizsgálatok (hormo
nok, tumor markerek, nyomelemek stb.) területén jelentős 
a lemaradás a korszerű analizátorok (elválasztás technikai 
módszerek, immunkémia, atomabszorpció stb.) beszerzé
sében.

Jelenleg az átgondolt, tervszerű, hosszú távú műszerfej
lesztés legnagyobb gátja, hogy a magyar egészségügyben 
hiányzik az eszközamortizáció, és az invesztíciós lehetősé
gek korlátozottak és esetlegesek.

Informatika

A korszerű számitástechnikai módszereknek és eszközök
nek három fontos alkalmazási területe van a klinikai ké
miában adattárolás és feldolgozás a méréssel kapcsolatos 
adatok tárolására, az analitikai jelek, adatok tárolására és 
feldolgozására (kalibráció stb.), igazgatási teendők, ezen 
belül minőségi kontroll, statisztika, eredmények ellenőrzé
se, megjelenítése; és a laboratóriumi eredmények klinikai 
értelmezésének támogatása.

Az utóbbi tíz évben megjelent a korszerű számítástech
nika a klinikai laboratóriumokban, ennek alkalmazása 
azonban több vonatkozásban problematikus:

-  a hardware-beszerzésekre az eszközökben leírtak je l
lemzőek (heterogén színvonal, gyakran ötletszerű be
szerzések stb.);

-  az informatikai ismeretek oktatása nem épült be a to
vábbképzési rendszerbe;

-  nem alakult ki szakmai konszenzus arra vonatkozóan, 
hogy milyen funkciókat kell egy laboratóriumi prog
ramnak tartalmaznia;

-  a lehetőségeket csak részben használják ki (ímoki te
endők kiváltása stb.).

A felsorolt problémák az egész egészségügyi informa
tikára is jellemzők. A laboratóriumi eredmények klinikai 
értékelése a klinikai kémiai tevékenység hatékonyságának
kulcskérdése.

Képzés, továbbképzés

A  klinikai kémia megfelelő szintű művelése speciális,
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sokoldalú ismereteket és gyakorlatot igényel, amely poszt
graduális képzéssel szerezhető meg. A jelenlegi képzési 
formák (laboratóriumi szakorvos, asszisztens, szakasszisz
tens) tananyaga és formája korszerűsítésre szorul (automa
tizálás, informatika stb.). A kórházi laboratóriumokban 
dolgozó nem orvosi alapvégzettségű diplomások (vegyész, 
biológus) képzése, továbbképzése évtizedek óta megoldat
lan.

Ez állandósult feszültséget és gyakran megalázó disz
kriminációt jelent. Ez az állapot komoly szerepet játszik a 
súlyos utánpótlási gondokban, melyek nemcsak a szakma 
jövőjét, hanem már a jelenlegi működőképességét is ve
szélyeztetik. Rendkívül sürgős feladat a fejlett országok 
gyakorlatához hasonló képzési formák létrehozása.

Költségek

Világszerte folynak az egészségügyi reformok, amelyek 
célja a meredeken emelkedő egészségügyi költségek mér
séklése és egy hatékonyabb, költségoptimalizált rendszer 
kialakítása. A magyar egészségügy sajátos fejlődési sza
kaszban van. A költségérzéketlen, állami ellátó típusú 
rendszer helyébe csak részben és ellentmondásosan alakult 
ki a biztosítási elvű rendszer, miközben a költségek folya
matosan emelkedtek. Jelenleg ez a felemás rendszer alulfi
nanszírozott és rosszul szervezett, következésképp a költ
ségek nem optimalizálhatok (egyidejűleg van jelen a hiány 
és a pazarlás). Az egészségügy átalakításának részeként az 
előzőekben vázolt fejlesztések eredményeként képzelhető 
el a klinikai kémiai költségek hatékonyabb felhasználása. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi „olcsó”, ill. „drága” vizsgá
latmegítélés helyébe a vizsgálatok információértéke, ill. az 
információ költsége lép.

A fejlődés várható irányai

A vizsgálatok információértékei jelentősen emelkednek, 
ill. az alkalmazási területek bővülnek az új lehetőségekkel, 
a molekuláris biológia és a géntechnika rutinszerűen alkal
mazható eredményeivel (genetikai faktorok, örökletes be
tegségek, prognosztikai faktorok stb.). Jelentős változások

várhatók az orvosi laboratóriumok működési formájában 
és szervezettségében. A jelenlegi módszer és paraméter
csoportok szerint tagolt rendszer (hematológia, klinikai 
kémia, immunkémia stb.) helyébe integrált laboratóriumi 
rendszer lép. Ebben a különböző analitikai műszerek olyan 
információs rendszerre kapcsolódnak, amely a mintavétel
től az eredményközlésig flexibilis, betegorientált műkö
dést biztosít. Növekedni és szigorodni fognak a laborató
riumi szabályozások (minőség-ellenőrzés, megbízhatóság 
stb.). Az egészségügyi reformok részeként a jelenlegi „el
látó” jelleget felváltja a laboratóriumok közötti verseny
helyzet, amelyben egy laboratórium esélyeit elsősorban a 
munkatársak képzettsége, a vizsgálható paraméterek szá
ma, az információszolgáltatás ideje és a járulékos szolgál
tatások köre fogják meghatározni. A laboratóriumi munka 
jellege át fog alakulni. Jelenleg ennek 70-80%-át az anali
tikai tevékenység jelenti.

A jövőben a nagy teljesítményű, teljesen automatizált 
mérőrendszerek lehetővé teszik, hogy a szakemberek 
munkaidejének nagy részét a minőségbiztosítás, ellenőr
zés, információfeldolgozás és az analitikai eredmények 
klinikai értelmezésében való részvétel tegye ki. Ezeknek a 
kihívásoknak a hazai klinikai kémia csak akkor tud megfe
lelni, ha a finanszírozási gondok mellett a szakemberek 
képzése és továbbképzése megoldást nyer.

ÖSSZEFOGLALÁS

Schumann Béla: A klinikai kémia helyzete és fejlődési irányai 
Magyarországon
A szerző ismerteti a klinikai kémia általános és nemzetközi fej
lesztési irányait. Elemzi a hazai klinikai kémia helyzetét, és vá
zolja a várható fejlődési irányokat.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 368 (2002)]

SUMMARY

B. Schumann: Situation and Expected Development Direc- 
tions of Clinical Chemistry in Hungary
The author reviews the generál and intemational development 
trends of clinical chemistry and analyses the situation and expect
ed development directions of the Hungárián clinical chemistry.
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Újabb fejlődési irányzatok az NMR spektroszkópiában

TÓTH GÁBOR*

Bevezetés

Napjainkra az NMR spektroszkópia a kémiai szerkezetku
tatás alapvető és talán leghatékonyabb módszerévé vált, és 
egyre szélesebb körben nyer alkalmazást a biokémiában, 
biológiában, az alkalmazott tudományok, pl. gyógyszerké
mia, anyagszerkezet-vizsgálat, analitikai kémia, sőt az or
vosi diagnosztika területén is. Fejlődése továbbra is rend
kívül dinamikus, ennek okai közt említhetjük többek 
között a készülékek teljesítményének figyelemre méltó nö
vekedését, a minden részre kiterjedő digitális elektronika 
bevezetését, az egyre nagyobb mágneses térerő elérését és 
új mérőfejek, rádiófrekvenciás tekercsek fejlesztését. 
Az NMR hatalmas fejlődést futott be a hatékonyság és a 
termelékenység területén is. Áramló oldatos rendszerben 
működő NMR készülékek akár több száz spektrumot is 
tudnak naponta elkészíteni, drámaian lecsökkentve ezzel 
az egy mérésre eső költségeket. így megnyílt az út az NMR 
kombinatorikus kémia területén való felhasználása előtt is, 
ahol a nagy teljesítmény és az alacsony ár alapvető köve
telmény. A szilárd fázisú NMR további új felhasználókat 
nyer meg a kémia és biokémia minden ágában, és az új mé
rési technikák és mérőfejek a szilárd fázisú NMR techno
lógiát éppolyan könnyen használhatóvá tették, mint nagy- 
felbontású társát.

Említést kell tenni azonban az előnyök mellett, az NMR 
felhasználhatóságának korlátáiról is. Az NMR-technika 
alacsony érzékenysége sokáig nem engedte meg reális 
minták elemzését, keverék jellegű mintáknál pedig az átfe
dőjelek sokszor megakadályozták a szerkezet meghatáro
zását. A mágneses magrezonancia spektroszkópia mintegy 
fél évszázados történetét áttekintve kirajzolódik az állandó 
törekvés, hogy hogyan lehetne az NMR spektroszkópiának 
a többi spektroszkópiai módszerekhez (UV, IR, tömeg
spektroszkópia stb.) képest meglehetősen szerény érzé
kenységét megnövelni.

Az alacsony érzékenységnek az az oka, hogy a magspin 
alap és gerjesztett állapota közti energiakülönbség rendkí
vül kicsi (kb. 10-25 J/spin). Az érzékenységet (S/N), más 
szóval a jel/zaj viszonyt a következő képlettel adhatjuk 
meg:

gi tényező, c2: előerősítő zajfaktora, Tc: rádiófrekvenciás 
adó- és vevőtekercsek aktuális hőmérséklete. A fenti 
egyenlet zárójelben lévő tényezője az NMR hardware-re, 
ezen belül a mérőfejre vonatkozik.

A fenti képletből kitűnik, hogy az NMR mérések érzé
kenysége és ezáltal hatékonysága nagymértékben növelhe
tő, ha azon túlmenően, hogy az egyes mérések egymásra 
rögzítésével, azaz akkumulálásával növeljük a jel/zaj vi
szonyt, az nmr mérőcsövek hasznos térfogatába kerülő 
molekulák számát (n) is megnöveljük. Ezt egyszerű mó
don úgy érhetjük el, hogy a szokásos 5 mm átmérőjű min
tacsövek helyett szélesebb csöveket használunk, amihez 
azonban speciális széles furatú mérőfejre van szükség, 
melynél a mágneses tér homogenitásának a biztosítása 
csak szerényebb igényeknek felel meg. Amennyiben csak 
korlátozott mennyiségű minta áll rendelkezésre, úgy elő
nyös az újonnan bevezetett ún. Shigemi-csövek használa
ta. Ezek olyan üvegből készülnek, melyek mágneses 
szuszceptibilitása megegyezik az NMR oldószerével, s 
speciális kiképzésük folytán (/. ábra) a megfelelő mágne
ses homogenitás beállításához szükséges kb. 40 mm oldat
magasság az 'A részére csökkenthető. Figyelembe véve a 
mérési idő (akkumulálások száma: NS) és az érzékenység 
közti négyzetes összefüggést, ez az apró újítás azon túlme
nően, hogy a szükséges deuterált nmr oldószer mennyisé
gét negyedére csökkenti, egyúttal közel 16-szoros időnye
reséget eredményez.

Nagy előrelépést hozott az ún. átfolyó cellás kapilláris 
mérőfejek bevezetése, melyek folyamatos és „stop/flow” 
üzemmódban is használhatóak, s mintatérfogatuk csak 
60-200 p l  Ezzel a technikával sikerült a méréshez szüksé
ges mintamennyiséget a szubmilligramm tartományba le
vinni, s pl. egy 500 MHz-es berendezésen néhány óra alatt 
nem csak egydimenziós 'H  NMR, de kétdimenziós ún. 
TOCSY spektrumot is felvenni. A mérőfej extra érzékeny
sége alapvetően abból adódik, hogy megszűnt a mintát és 
a rádiófekvenciás (RF) tekercset elválasztó légrés, a speci
ális anyagból készült és speciálisan kialakított adó- és ve
vőtekercsek közvetlenül a küvetta falán helyezkednek el, 
ami a G (mérőfejre jellemző állandó) és a Q (jósági ténye
ző) nagymértékű javulását eredményezte.

S /N  = n-y ' Yia ’ NS1/2 T '1 ■T2' I B3/2 G Q
c2 Tc

ahol az egyes betűk jelentése a következő: n: molekulák 
száma (koncentráció), (y: giromágneses tényező, NS: mé
rések száma, T: abszolút hőmérséklet, T2: spin-spin relaxá
ciós idő, B: térerő, G: mérőfejre jellemző állandó, Q: jósá-

* BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest
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Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy mennyi 
idő szükséges a minták előkészítéséhez és méréséhez, 
mennyire automatizálható maga a mérés. Hagyományos 
ún. mérőcsöves módszerrel általában 7 percenként készül 
el egy egydimenziós spektrum, ami naponta elvileg - 200, 
hetente pedig -1  000 spektrum felvételét teszi lehetővé. 
Mindez természetesen csak úgy érhető el, ha automatikus 
mintaváltót használunk, melyben általában 120 előre elké
szített m inta számára van hely. Az átfolyó cellás NMR 
módszer különösen alkalmas az automatikus üzemre, pl. a 
Bruker cég legújabban olyan rendszert hozott forgalomba, 
ahol a minták beoldása (max. 960) is automatikusan törté
nik, az egyes mintákat légbuborék választja el, és 2 percen
ként kerülnek a mérőfejbe, majd a mintagyűjtőbe. Figye
lembe véve az egész automatikus berendezés előkészítését 
és tisztítását is, napi -700, heti -3  500 minta vizsgálata vá
lik ily módon lehetővé.

A modem NMR spektroszkópiában napjainkban olyan 
impulzustechnikákat használnak, melyek mind a gerjesz
téshez, mind a detektáláshoz a protont használják, mivel 
ennek a magnak a legnagyobb a y giromágneses tényezője 
(pl. y 'H /y13C = 4). A mágnesezettségnek az egyik magról 
a másikra történő átvitele és kifejlődése a kötő elektronok 
közvetítésével, vagy a téren keresztül, dipól-dipól kölcsön
hatások révén történik [1,2]. A nagy mágneses térerejű, 
protondetektált (korábbi nevén inverz) heteronukleáris 
korrelációs módszerek kiemelkedő érzékenysége révén 
napjainkra kialakult a különböző kétdimenziós mérések
nek olyan fegyvertára, melyből a legmegfelelőbbeket ki
választva csupán néhány (J.M, vagy bizonyos esetekben né
hány száz nM koncentrációjú, bonyolult szerkezetű 
molekulák esetén is viszonylag rövid idő alatt eljuthatunk 
a különböző szerves molekulák multinukleáris alapon tör
ténő ('H , 13C, 15N, 31P, 19F stb.) megbízható szerkezet
meghatározásához, konformációs, izoméria és tautomer 
viszonyainak megismeréséhez. Mivel a legutóbbi MKE 
Analitikai Ankéton [1] részletesen tárgyaltuk ezeket a 
módszereket, a szerves kémiai NMR szerkezetfelderítés 
főbb lépéseit és stratégiáját, ezúttal csak megemlítjük, 
hogy a különböző kétdimenziós NMR módszerek kombi
nált felhasználásával, az egyes szerkezeti alkotórészek 
„puzzle-játék”-szerű összekapcsolásával a molekulák há
romdimenziós szerkezetének felderítésén túlmenően eljut
hatunk a molekulák időfüggő, azaz dinamikus térszerkeze
tének a megismeréséhez is [2].

Az NMR mérések érzékenységének növelésében mér
földkövet jelentett a dinamikus magpolarizáción (DNP) 
alapuló ELDOR technika bevezetése. Alacsony mágneses 
térben (0,33 T) állófázison kötött molekulákból besugár
zással gyököket állítanak elő. Ilyen elektronspin tárolóként 
például stabil nitrogén-oxidokat alkalmaztak. A vizsgálan
dó mintát ezen állófázison átvezetve juttatják közvetlenül 
a nagy térerejű NMR mágnesbe. A kapcsolás eredménye
ként a mágnesezettség az elektronspinről a magspinre te
vődik át. Ily módon, az elektron giromágneses tényezőjé
ből adódóan, 'H  esetén 660-szoros, 13C magok esetén 
2640-szeres érzékenységnövelés érhető el [3,4].

A legújabb kutatások egy másik irányvonala, ami során
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az NMR jelek érzékenysége akár 5 nagyságrenddel is nö
velhető, lézer polarizált xenon, illetve hélium alkalmazása 
az úgynevezett optikai pumpálás révén. Kimutatták, hogy 
keresztrelaxáció révén a xenonon kiváltott magpolarizáció 
átvihető a szomszédos magokra. Ez az effektus Spin Pola- 
rization Induced Nuclear Overhauser Effect (SPINOE) né
ven vált ismertté. A xenonról a szomszédos magokra átvitt 
polarizáció nagysága távolságfüggést mutat, amit sikerrel 
használtak fel szilárd hordozóhoz kötött, vagy oldatban le
vő molekulák, élő szövetek sajátságainak vizsgálatánál és 
az orvosi diagnosztikában használt MRI eljárásnál [5,6].

A jel/zaj viszonyra vonatkozó képletből kitűnik az is, 
hogy az NMR mérések érzékenysége és ezáltal hatékony
sága nagymértékben növelhető többek közt a mágneses 
térerő fokozásával, amit a szupravezetéses mágnesek al
kalmazásával értek el. A cseppfolyós hélium hőmérsékle
tén működő kriogén mágnesek fejlesztése során a ’90-es 
években eljutottak a 17,6 Tesla térerőig, ami 750 MHz 'H 
frekvenciának felel meg. A továbblépést a 800 és napja
inkban a 900 MHz frekvencia, azaz 18,8 ill. 21,1 Tesla 
térerő eléréséhez többek közt az tette lehetővé, hogy a 
szupravezető anyagának tökéletesítésén túlmenően megol
dották az ún. Joule-Thompson-hűtőegység révén a csepp
folyós hélium folyamatos elpárologtatásával a szupraveze
tő hőmérsékletének 2 Kelvin fokra történő lecsökkentését. 
Nem szabad megfelejtkeznünk arról sem, hogy a nagyobb 
térerő nemcsak nagyobb érzékenységgel já r együtt, hanem 
egyúttal a spektrum diszperziója, azaz az egyes jelek elkü
lönülése is megnövekszik, és a spektrum egyre jobban kö
zelíti az egyszerű, elsőrendű csatolási képet. Az elmondot
takat szemlélteti az ösztradiol-acetát 400/600 és 900 
MHz-en felvett 'H  NMR spektruma (2. ábra).

A jel/zaj viszony további növelése a kedvezőtlen termi
kus zaj csökkentésével érhető el úgy, hogy a rádiófrekvenci
ás tekercsek hőmérsékletét lecsökkenti ük az ún. kriogén tar
tományba [7]. Miután alacsony hőmérsékleten, a tekercsek 
csökkent ellenállása folytán, a Q jósági tényező is növek
szik, a jel/zaj viszony növekedése igen jelentős. További 
előrelépést jelentett az NMR berendezés rádiófrekvenciás 
(adó/vevő) tekercseinek 25 K-en működő szupravezető ke-

2. ábra. Az ösztradiol-acetát 'H NMP spektruma 400, 600, 
ill. 900 MHz-en

[a 900MHz-es felvételt dr. Dvortsák Péter (Bruker) bocsátotta 
rendelkezésre]
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3. ábra. A mérési idők összehasonlítása

rámiából való előállítása [8], valamint az, hogy újabban már 
hűtött elektromos előerősítővel egybeépített ún. kriofejet 
használnak. Azáltal, hogy a mérésekhez szükséges anyag- 
mennyiséget a nanogramm tartományba sikerült átvinni, a 
metabolizmus-kutatás és a természetes vegyületek vizsgála
ta területén hatalmas fellendülésre lehet számítani [9].

Hagyományos 5 mm-es mérőfej esetén napjainkban a 
0,1%-os etil-benzolon mérve 900:1 jel/zaj viszony érhető 
el, ami viszont a fenti speciális CryoProbe™  alkalmazásá
val 3000:1-re növelhető. 600, ill. 800 MHz-en ez az érték 
4 000:1, ill. 6 000:1-re fokozható. A kriofejjel, ill. hagyo
mányos mérőfejjel készített, azonos S/N értékű spektru
mok elkészítéséhez szükséges mérésidőket az alábbi kép
lettel határozhatjuk meg:

m érésid őcry0 =  m érésidőhagyoraányos x (S /N hagyominyos/S /N cryo)2

Ezen új méréstechnika előnyei még jobban szembetűn
nek a 3. ábrán.

Mint a bevezetésben említettük, nagyban megnehezíti, 
sőt esetenként meg is akadályozza a molekulák szerkezeté
nek felderítését, ha a minta nem egységes, s az NMR spekt
rumban a szennyezés jeleinek intenzitása összemérhető a 
mintáéval. Az egyik lehetséges megoldást az ún. DOSY 
(Diffusion-Ordered Spectroscopy) módszer adja, ami azon 
alapul, hogy a különböző méretű komponensek mozgé
konysága (diffúziója) eltérő. A mágneses tér irányába mu
tató ún. Z-gradienssel megszüntetjük a fáziskoherenciát, 
majd egy ellentétes irányú gradienssel újra visszaállítjuk. 
Ekkor minden molekulára, ami lényegében a két gradiens 
közti idő alatt nem, vagy csak igen kismértékben mozdult 
el eredeti helyéről, visszakapjuk a megfelelő nmr jeleket, 
ugyanakkor a mozgékonyabb molekulák jele eltűnik. A re
ferencia és a gradiens spektrum kivonásával a mozgékony 
komponens jelei külön is megfigyelhetővé tehetőek. A gra
diensek közti idő fokozatos változtatásával, ill. a gradiens 
erősségének állításával ún. pszeudo-kétdimenziós DOSY 
spektrumokat kapunk, melyek soraiban az egyes kompo
nensek jelei elkülönülten azonosíthatóak, alig szerényebb 
érzékenységgel, mint egységes minták esetén [10- 12].

A többkomponensű minták elemzésének másik, haté
konyabb megközelítését az LC és NMR összekapcsolásá
val próbálták megoldani. Ehhez lényegében a fentiekben 
már tárgyalt átfolyó cellás mérőfejeket lehet felhasználni 
(4. ábra).

A  kromatográfiás elválasztás során használt nagy pro
tontartalmú eluens keverékekben (például metanol-H20 , 
acetonitril-H20 , tetrahidrofurán-H20 )  általában igen kis 
koncentrációban előforduló vegyületek NMR analízise 
kezdetben nehezen volt elvégezhető a spektrumban fellépő 
nagy oldószerjelek miatt. Ennek az akadálynak a leküzdé
se érdekében több új, többszörös oldószerelnyomást meg
valósító pulzusszekvencia született. A legjobb megoldá
sok frekvencia-szelektív rádiófrekvenciás és gradiens 
pulzusok kombinációjából állnak [13].

Az áttörést az LC-NMR kapcsolás terén a különleges 
árnyékolású „UltraShield” mágnessel ellátott készülékek 
bevezetése jelentette. Az aktív árnyékolásé mágnes lénye
gében két mágnes egyben: egy belső szupravezető tekercs 
egység, amely a mágnes furatán belül lévő mágneses tér 
nagyságáért felel, valamint egy külső tekercsrendszer, 
melynek ellentétes a polaritása. így a belső és a külső te
kercsek kioltják a szórt mágneses tér nagy részét. A külső 
tekercsek a külső mágneses tér csökkentésén túlmenően 
növelik a mintán belüli mágneses mező homogenitását és, 
csökkentik a mágnes érzékenységét a zavaró elektromág
neses perturbációval szemben [14]. Az aktív ámyékolási 
technikának köszönhetően nemcsak az NMR készülékhez 
tartozó elektronikus egységeket (monitor, számítógép, erő
sítő) lehet közelebb helyezni a mágneshez, hanem az NMR 
műszerhez kapcsolhatók egyéb, kiegészítő berendezéseket 
is. A kromatográfiás berendezés közelebb helyezése drasz
tikusan csökkentette az ún. holttér nagyságát és a szüksé
ges oldószer mennyiségét.

Az LC és NMR spektroszkópia összekapcsolásával lét
rejött módszer továbbfejlesztése során a korábban használt 
60-200 |il térfogatú átfolyó cellákat és analitikai HPLC 
oszlopokat -  ami igen nagy mennyiségű oldószer-felhasz
nálással já rt -  felváltotta a miniatürizált elválasztási 
technikák alkalmazása (kapilláris HPLC, kapilláris elekt- 
roforézis, elektrokromatográfia). Ennek egyrészt gazdasá
gossági okai voltak, másrészt ezekkel a módszerekkel si
került még kisebb kimutatási határt elérni [15,16]. A lassú 
átfolyású, kb. 200 ni térfogatú mikrocellák használata le
hetővé tette deuterált oldószerek használatát, ami kikü
szöbölte a hagyományos kromatográfiás oldószerek okoz
ta hatalmas je lek  fellépését a spektrumban. Az ún. 
stop/flow m ódszert alkalmazva, alkalmas időpontban

4. ábra. A HPLC-NMR kapcsolás sematikus képe
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megállítva a minta átfolyását, az álló oldatról lehet elkészí
teni a szerkezet felderítéshez szükséges 1D és 2D NMR 
méréseket. Egyúttal felveszik az egyes kromatográfiás 
csúcsokhoz tartozó minták DAD ultraibolya spektrumát, 
sőt HPLC-DAD-NMR-MS kapcsolat esetén a tömegspekt
rumot is. A legújabb, folyamatban levő fejlesztések arra 
irányulnak, hogy a fenti komplett analitikai egységben az 
NMR berendezés detektálási érzékenységének növelésére 
hűtött előerősítővel egybeépített Cryo-fejet használjanak. 
Az előzetes eredmények igen biztatóak.

Végezetül röviden kitérünk a szilárd fázisú NMR 
spektroszkópia néhány vonatkozására. Egyre inkább tért 
hódít a HR-MAS (High Resolution Magic Angié Spin- 
ning) módszer, ami inhomogén minták, pl. emulziók, kép
lékeny anyagok, nagyfelbontású 'H  NMR spektrumának 
felvételét teszik lehetővé. A módszer alapja, hogy a mintát 
speciális, kis térfogatú rotorban, a mágneses térhez képest 
54,7 °-t (mágikus szög) bezárva helyezik el és néhány kHz 
frekvenciával forgatják, ezáltal a dipoláris csatolások 
okozta jelkiszélesedés elmarad [17].

Amennyiben szilárd fázisú mintákról 13C, 29Si stb. 
NMR spektrumokat vesznek fel, akkor a mérést összekap
csolják egy speciális keresztpolarizációval is (Cross Polá
risadon), mikor az érzékeny 'H magról mágnesezettséget 
pumpálnak át a detektált magra. Példaként egy áthidalt
l,3-altemáló-kalix[4]arén hagyományos, CDCl3-oldatban, 
illetve CP-MAS NMR technikával készített 13C NMR 
spektrumát mutatjuk be (5. ábra). Ez utóbbi spektrumba 
2:1 arányban fellépő két jelsorozat azt tükrözi, hogy az ele
mi cellában a molekulák két eltérő helyzetben fordulnak 
elő. Az áthidaló lánc jeleinek további kettőződése pedig 
azt igazolja, hogy szilárd fázisban a molekula királissá vá
lik, azáltal, hogy a hídban részt vevő atomok mozgása be
fagy. Folyadék fázisban ez a jelenség nem lép fel, mert az 
áthidalás gyors konformációs mozgása folytán kiátlagoló- 
dás lép fel [18].

A)
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5. ábra. Áthidalt 1,3-altemáló kalix[4]arén 13C NMR spektru
ma A) szilárd fázisban CP-MAS technikával felvéve, B) 

hagyományos spektrum CDC13 oldatban

Köszönetnyilvánítás

A kalixarénekkel kapcsolatos munkáinkat OTKA támoga
tással (T 032180) végeztük, amiért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tóth Gábor: Ú jabb fe jlőd ési irán y za tok  az N M R  sp ektroszk ó
p iában
Az NMR méréstechnika hatékonyságának nagymértékű megnö
vekedéséhez vezetett az optimalizált 1D, 2D és 3D inverz (*H) 
detektálású és gradiens mérések felhasználása; az extrém nagy 
térerejű, ultrastabilizált és aktív ámyékolású mágnesek bevezeté
se; a krio- és átfolyó mérőfejek alkalmazása, a mintavétel és a 
mérések automatizálása; valamint a HPLC-NMR, HPLC-MS- 
NMR és HPLC-MS-DAD-NMR integrált analitikai rendszerek 
kialakítása mikro mennyiségű minták mérésére.
[Magy. Kém. Lapja, 57, 371 (2002)]

SUMMARY

G. Toth: R ecen t T rends in N M R  Sp ectroscop y
An extremely increased efficiency of the NMR spectroscopy has 
been achieved by recent introduction of new, optimised one-, 
two- and three-dimensional, proton detected (inverse), gradient 
enchanced measurements, and by hardware developments e.g. 
extention of the field strength to 21 Tesla (900 MHz), cryoprobe- 
head extentions to 600-800 MHz for extreme sensitivity, ultra sta
bilised magnets with flow-cell probeheads for flow injection or 
HPLC coupling, integrated and automatised HPLC-NMR, 
HPLC-MS-DAD-NMR analytical systems for analysis of submi
crogram quantities.

mkl36 2002. KÜLÖNSZÁM



Termoanalitikai és spektroszkópiai módszerek alkalmazásának új 
lehetőségei az agyagásvány-kutatásban

KRISTÓF JÁNOS* 
RAY L. FROST**

Bevezetés

Az agyagásványok — ezen belül a kaolinit típusú ásványok
-  alkalmazása egyidős az emberiséggel. Az agyagásvá
nyok szerkezetének, reaktivitásának tudományos igényű 
feltárása azonban csak a XIX. század végén kezdődhetett 
el, amikor is az első műszeres anyagvizsgáló módszerek 
kidolgozásra kerültek.

Az agyagásványok szerves anyagokkal alkotott komp
lexei a természetben mindenütt előfordulnak, s nagyon sok 
elmélet az élet keletkezését is az ilyen típusú reakciókra, il
letve kölcsönhatásokra vezeti vissza [1]. Agyagásványok 
és szerves anyagok között lejátszódó kölcsönhatások 
szisztematikus vizsgálata a XX. század elején kezdődött 
el, s a két alapvető műszeres vizsgáló módszer a röntgen- 
diffrakció és a differenciál-termoanalízis (DTA) volt. 
A Paulik testvérek által kifejlesztett szimultán termoanali
tikai berendezés (a Derivatograph) megjelenése az 1950-es 
évek végétől kezdődően új fejezetet nyitott az agyag
ásvány-kutatásban. A század utolsó évtizedeiben egy 
újabb minőségi ugrás következett be az agyagásvány
kutatásban az olyan műszeres módszerek megjelenésének 
köszönhetően, mint a termomérleg és tömegspektrométer 
összekapcsolásával létrejött TG-MS technika, a Fourier- 
transzformációs infravörös spektroszkópia és a Raman- 
mikroszkópia. Ezek a módszerek interdiszciplináris meg
közelítést -  a problémák komplex módon történő kezelését
-  igénylik, s a különféle műszeres anyagvizsgáló módsze
rekkel kapott eredmények együttes értelmezését és értéke
lését teszik lehetővé.

Ebben a közleményben a nagy teljesítményű termoana
litikai és spektroszkópiai módszerek együttes alkalmazásá
nak lehetőségeit kívánjuk bemutatni a hidrazin-hidráttal 
interkalált királyhegyi kaolin szerkezetvizsgálatán keresz
tül [2,3].

Kísérleti rész

Az interkalációs komplex előállítása céljából 1 g királyhe
gyi kaolint 10 cm3 85%-os hidrazin-hidrát oldatban, zárt 
edényben mágneses keverővei 80 órán át kevertettünk. 
Az oldat feleslegét dekantálással eltávolítottuk, majd a 
nedves kaolint nitrogén atmoszférában megszárítottuk. 
A száraz minta röntgendiffrakciós elemzését Philips PW 
1050 tipusú diffraktom éter segítségével végeztük el

* V e sz p ré m i E g y e te m , A n a l i t i k a i  K é m ia  T a n s z é k , V e s z p ré m
**  Q u e e n s la n d i  M ű s z a k i  E g y e te m ,  B r i s b a n e ,  A u s z t rá l ia

1. ábra. Levegővel érintkező, hisdrazin-hidráttal interkalált 
kaolin röntgendiffrakciós spektrumának alakulása az idő függ

vényében. a: 0 h, b: 0,5 h, c: 3 h, d 4,5 h, e: 22 h, f: 50 h, 
g: 120 h,h: 168 h, i: 30 nap

(C uK a sugárzás, 35 kV, 40 mA). A diffraktogramok 
alapján (1. ábra) m egállapítottuk, hogy a reakció 
100%-ban végbement: a kaolinit rétegek 0,71 nm-ről 1,03 
nm bázislap távolságra expandáltak, s az eredeti d- 
értéknek megfelelő reflexió nem volt kimutatható. A leve
gővel érintkező komplex mintegy 50 óra alatt teljesen el
bomlott (az 1,03 nm-nek megfelelő reflexió eltűnt), majd 
lassan visszaállt az eredeti szerkezet.

Rámán mikroszkópiái vizsgálatok

A Rámán mikroszkópiái vizsgálatokat CCD detektorral 
(Charge Coupled Device) felszerelt, Renishaw 1000 típu
sú berendezés segítségével végeztük el. A Spectra-Physics 
model 127 típusú HeNe-lézer (633 nm) 1 mW teljesítmé
nyű volt, s a Rámán spektrum felvétele egyetlen (kb. 1 (Xm 
átmérőjű) kaolinit szemcséről történt. A spektrum felvéte
lét adott időközönként (0,5-1 óránként) megismételtük. 
A levegővel érintkező mintáról adott időközönként felvett 
spektrumok segítségével a komplex bomlásának kinetiká
ját követtük nyomon. Bár a kaolinit Rámán spektrumában 
öt OPI vegyértékrezgési sáv észlelhető (a 3692,3685,3670 
és 3650 cn r'-n é l jelentkező sávok a belső felületi OH-cso- 
portokhoz, míg a 3620 cm-1-riél észlelhető sáv a belső OH- 
csoportokhoz rendelhető), az interkalációs komplexben az 
OH vegyértékrezgési sávok nem jelennek meg, csak a
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H u l l á m s z á m - e l t o ió d á s  ( c m  *)

2. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin Rámán spektrumá
nak alakulása az idő függvényében, a: 0 perc, b: 30 perc, c: 60 
perc, d: 105 perc, e: 150 perc, f: 220 perc, g: 300 perc, h: 480 

perc, i: 10 h, j: 24 h

komplexképződés számára hozzá nem férhető belső OH- 
csoportok vegyértékrezgési sávja regisztrálható (2. ábra).

A keletkezett komplex tehát az OH vegyértékrezgési 
tartományban Rámán inaktív, a hidrazin és a belső felületi 
OH-csoportok reakciója során keletkező hidrogénhíd típu
sú komplex polarizálható csoportokat nem tartalmaz. A le
vegővel érintkező minta Rámán spektrumában mintegy 3 
óra elteltével a belső felületi OH-csoportok már megjelen
nek, s intenzitásuk a komplex további bomlása következté
ben egyre nő.

FT-IR (DRIFT) spektroszkópiai vizsgálatok

Az FT-IR spektroszkópiai vizsgálatokat Bio-Rad 60A típu
sú spektrométer segítségével, diffúz-reflexiós (DRIFT) 
módszerrel végeztük el. Kb. 1 mg mintát 100 mg KBr-dal 
achát mozsárban homogenizáltunk, majd a DRIFT adapter 
mintatartójába (3 mm mély, 6 mm átmérőjű tégely) töltöt
tük. Az infravörös sugárnyalábot a minta mintegy 2 mm át
mérőjű felületére koUimáltuk. A beeső sugárzás a minta és 
a KBr szemcséin diffúz módon (szemcséről szemcsére) 
reflektálódik, s a reflektált sugárzás mintegy 50%-a (egy 
homorú gömbtükörrel összegyűjtve) a detektorba jut. Ily 
módon az abszorbancia spektrumhoz hasonló ún. reflexiós 
spektrum regisztrálható. (A pasztillatechnika nem alkal
mazható, mivel nyomás alatt a KBr mátrixanyag is 
interkalálódhat). A DRIFT spektrumok OH vegyértékrez
gési tartományát az idő függvényében ábrázolva (3. ábra)

3. ábra. Hidrazin hidráttal interkalált kaolin DRIFT-spektrumá- 
nak alakulása az idő függvényében, a: 0 h, b: 0,5 h, c: 3 h, 

d: 4,5 h, e: 22 h, f  :50 h, g: 120 h, h, 168 h, i: 30 nap

mkl

a következő megállapítások tehetők: a frissen készített 
komplexben csak egyetlen OH vegyértékrezgési sáv ész
lelhető, 3626 cm"'-nél.

A 3620 cnr'-nél lévő belső OH sáv szorosan átlapoló 
vádként jelentkezik, s alig észrevehető. A levegővel érint
kező komplex bomlása a spektrum változásai alapján szin
tén nyomon követhető. Kb. 4 óra elteltével a hidrazin rész
leges eltávozása következtében megjelennek a belső 
felületi OH-csoportok sávjai, s intenzitásuk az idő függvé
nyében tovább növekszik. A 3626 cn r '-n ek  megfelelő 
(hidrogénhíd-kötésű) OH sáv intenzitása egyre csökken, s 
a belső OH-csoport 6320 cm '-nél jelentkező sávja egyre 
jobban elkülönül. Az IR spektrumok esetében a kb. 3600 
cm_1-nél megjelenő, s a bomlás során növekvő intenzitást 
mutató sáv a kaolinitszerkezetben visszamaradó izolált 
vízmolekulák OH vegyértékrezgésének (ún. „zeolit-víz” 
jelenlétének) tulajdonítható.

A Rámán és az IR spektrumok összehasonlítása alapján 
megállapítható, hogy valamennyi belső felületi OH-cso
port egyfajta hidrogénhíd-kötésű komplexben van jelen 
(az IR spektrumban csak egyetlen OH vegyértékrezgési 
sáv jelentkezik 3626 cnf'-nél). Mivel a hidrogénhíd-köté
sű OH-csoportok Rámán inaktívak és IR aktívak, feltéte
lezhető, hogy a hidrazin nem egyedül, hanem hidrazin-hid- 
rát molekulavegyület ([NH2-NH3]+OH') formájában 
kapcsolódik a belső felületi OH-csoportokhoz. A bomlás 
során visszamaradó víz további bizonyítékot szolgáltat a 
hidrazin vízmolekulán keresztül történő kötődésére.

Termoanalikai vizsgálatok

Az interkalátum termoanalitikai vizsgálatát Derivatog- 
raph PC típusú berendezés segítségével végeztük el, inért 
(nitrogén) atmoszférában, 5 °C/perc felfűtési sebesség 
mellett.

Az interkalált reagens 100 és 138 °C-on két lépésben 
távozik el, a DTG és DTA görbéken 70 °C-on egy inflexi
ós pont látható. 400 és 600 °C között a termikusán dein- 
terkalált kaolin dehidroxilációja megy végbe. Az átlapoló 
bomlásfolyamatok felbontása érdekében a kváziizoterm, 
kváziizobár fűtésprogram [4] segítségével a méréseket 
megismételtük (4b. ábra). A kemence fűtőfeszültségét a 
számitógép úgy szabályozta, hogy a bomlás 0,15 mg/perc 
előre beállított állandó sebességgel menjen végbe. Ily mó
don elegendő idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a minta a 
környezet felől áramló hőt felvegye, s egy dinamikus 
egyensúly álljon be az ellentétes irányú gázfázisú diffúzi
ós folyamatok között, amelyek egyrészt a szemcsék közti 
térből a gázfázisú bomlástermékeket szállítják a kemence
tér felé, másrészt a kemencegázt (nitrogént) viszik az eltá
vozó bomlástermékek helyére. Ezzel a módszerrel a kaoli
nit szerkezethez négyféle módon kötődő hidrazin jelenléte 
igazolható. Az 51 °C-ig lejátszódó izoterm folyamatban a 
kaolinit szemcsék felületén adszorbeálódó hidrazin-hidrát 
távozik el (lazán kötött reagens). A DTG görbén 59, 77 és 
115 °C-on jelentkező bomlásfolyamatokban az ún. „erősen 
kötött” (interkalált) reagens távozik el. A dehidroxilációs 
folyamatban eltávozó víz mennyiségének ismeretében ki-
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4a. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin termoanalitikai 
görbéi (mintatömeg: 87,97 mg)

4b. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin termoanalitikai 
görbéi 0,15mg/perc állandó bomlássebesség mellett 

(mintatömeg: 200,75 mg)

5. ábra. A 0,15 mg/perc állandó bomlássebességgel 70 °C-ig 
hevített interkalátum röntgendiffraktogramja. a: lehűtés után, 

b: levegőn, 15 óra állás után

számítható, hogy az első (51 és 68 °C között lejátszódó) 
bomláslépcsőben 0,20 mól hidrazin-hidrát/mol belső felü
leti OH-csoportnak megfelelő reagens szabadul fel. A 68 
és 85, illetve 85 és 133 °C között felszabaduló interkalált 
reagens mennyisége rendre 0,12 és 0,31 mól reagens/mol 
OH-csoport.

Ha a fűtést 70 °C-on megszakítjuk, a röntgendiffrakciós 
vizsgálatok kétféle (1,03 és 0,96 nm d-értékeknek megfe-
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6. ábra. Hidrazin-hidráttal interkalált kaolin TG-MS ioninten
zitás görbéi

lelő) expandált szerkezet jelenlétét igazolják (6/a ábraj.
Ha a mintát 15 órán át levegővel érintkeztetjük, a diff

rakciós spektrumban gyakorlatilag csak 1,03 nm-nek meg
felelő, teljesen expandált szerkezet mutatható ki (6/b ábra). 
Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomban elfogadott nézetek
kel ellentétben nem hidrazin, hanem hidrazin-hidrát mole- 
kulavegyület interkalálódik. 70 °C-ig történő hevítés hatá
sára a víz eltávozik, s a visszamaradó hidrazin a rétegeket 
csak 0,96 nm d-értéknek megfelelő távolságra tudja expan
dálni (a szerkezet részleges összeesése következik be). Ez a 
folyamat reverzibilis, vízfelvétel következtében a szerkezet 
visszaexpandál a hidrazin-hidráttal való kitámasztásnak 
megfelelő 1,03 nm d-értékre. A hidrazin és a víz eltávozá
sának részletes tanulmányozása céljából termomérleghez 
(Netzsch TG-209) kvarc kapillárison keresztül tömegspekt
rométert csatlakoztattunk (Balzers MSC-200).

A 6. ábra tanúsága szerint 10 °C/perc felfutási sebesség 
mellett a vízképződésre jellem ző ionintenzitás görbe 
(m/z=18, H20 +) nem esik egybe a hidrazin felszabadulás
ra jellemző ionintenzitás görbével (m/z=15, NH+). Ez azt 
mutatja, hogy nagyobb hőmérsékleten a rendszerben víz
mentes hidrazin marad vissza, amely a kaolinit rétegeket 
csak részlegesen expandálja. Ezzel a módszerrel tehát a 
kétféle d-értékű reflexió jelenléte értelmezhető, s a szak- 
irodalomban ajelenség értelmezésével kapcsolatos, régóta 
folyó vita lezárható [5].
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Mikrohullámú plazmák és analitikai alkalmazásuk

HELTAI GYÖRGY* 
FEHÉR BALÁZS*

Bevezetés

Bunsen és Kirchoff még a XIX. században alkalmazták el
ső ízben lángban elpárologtatott sóoldatok és szilárd anya
gok elemspecifikus fényemisszióját (vonalas színképét) 
kvalitativ analízisre. A spektrokémiai analízis módszerei
nek közel másfél évszázados fejlődését a sugárzó plazmák 
előállítására alkalmas eszközök azóta is folytatódó tökéle
tesítése határozta meg. A spektroszkópiai plazmák termi
kus vagy elektromos energiaközléssel előállítható, 103- 104 
K hőmérsékletű részben ionizált, sugárzó gázok [1]. 
A plazmába bejuttatott mintaanyag fényemissziójára, 
fényabszorpciójára és fluoreszcenciájára nagy szelektivi- 
tású elemanalitikai módszerek alapozhatok, melyekkel a 
teljes periódusos rendszer meghatározása lehetséges az 
igényeknek megfelelő pontossággal és kimutatási képes
séggel. A plazmákban keletkező ionok tömegspekt- 
rometriás detektálása tovább szélesítette az analitikai al
kalmazások lehetőségeit. Napjainkban új kihívásként 
jelentkezik az atomspektroszkópia számára is a speciációs 
(formaazonosításos) elemzések iránti igények növekedése. 
A teljes elemkoncentrációk meghatározására kifejlesztett 
spektrokémiai eszközöket alkalmassá kell tenni a 
specieszek elválasztására alkalmas kromatográfiás vagy 
más elválasztási módszerekkel történő összekapcsolásra. 
A hagyományos, különböző területeken jól bevált plazma
keltő eszközök (láng, ív, szikra, gázkisülések, plazmafák
lyák) használatát ebből a szempontból újra kell értékelni, s 
az elválasztási módszerekkel történő összekapcsoláshoz új 
utakat kell keresni.

Az analitikai atomspektroszkópia sugárforrásai

A XX. század első felében a színképelemzés gyakorlatá
ban eleinte az atmoszférikus nyomáson, levegőben köny- 
nyen megvalósítható iv- és szikragerjesztés terjedt el, s a 
csökkentett nyomású gázkisüléseket csak speciális célokra 
alkalmazták. Az ív- és szikrakisülések igen alkalmasnak 
bizonyultak szilárd minták közvetlen plazmába juttatására, 
s emissziós módszerrel történő elemzésére. Mindmáig a 
fémipari és a kőzetelemzés a legsikeresebb alkalmazási te
rületük. E területeken az emissziós mérési mód adottsága, 
a szimultán sokelemes meghatározás lehetősége találkozik 
a gyakorlati igényekkel, s jól kihasználható. A szilárdpró- 
bás elemzések teljesítőképességét azonban a párolgási és 
inhomogenitási problémák behatárolják. Oldatok elemzé
sére először a jellegzetesen egyelemes, szekvens mérés

* S z e n t  I s tv á n  E g y e te m , G ö d ö l lő
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technika, az atomabszorpciós spektrometria (AAS)** ter
jedt el az ötvenes évektől kezdve. Eleinte lángokat alkal
maztak a porlasztással betáplált oldatok atomizációjára 
(FAAS), később az elektrotermikus atomizátorok kifej
lesztésével (ETA-AAS) jelentősen javítani lehetett a 
módszer kimutatási képességét, amely hosszú ideig meg- 
közelíthetetlennek bizonyult az atomspektroszkópiai mód
szerek körében. A hatvanas évektől kezdve fordult a figye
lem a lángokhoz hasonlóan kezelhető, elektromágneses 
energiaközléssel létrehozható plazmafáklyák analitikai al
kalmazása felé. Ekkor kezdődött és a mai napig is tart az 
áramló nemesgázokban (Ar, He) induktív vagy kapacitív 
csatolással előállítható, atmoszférikus nyomáson is üze
meltethető kisülések „karrierje” az atomspektroszkópiá
ban [1]. A hetvenes évektől kezdve főként az induktív csa
tolású argonplazma alkalmazása terjedt el, először 
emissziós sugárforrásként, később tömegspektrometriás 
ionforrásként. A robosztus induktív csatolású plazma 
(ICP) ideális emissziós sugárforrásnak bizonyult oldatok 
elemzésére. A három koncentrikus kvarccsőben nagy tér
fogati sebességgel ( 10-20 dnv’m in'1) áramló argongázba 
rádiófrekvenciás (27 MHz, 40 MHz) indukcióval jelentős 
(kW nagyságrendű) teljesítmény táplálható be, s a kialaku
ló tórusz alakú forró plazma középső hidegebb tartomá
nyába porlasztóit oldatminták a plazmagyűrű fölé kifújt 
„fáklyában” jó hatásfokkal elpárolognak, atomizálódnak, 
ionizálódnak és gerjesztődnek. Az induktív csatolású plaz
ma atomemissziós spektrometriával (AES) a legtöbb fé
mes elemre ng cm’3 nagyságrendű kimutatási képesség és 
négy-öt nagyságrendű lineáris kalibrációs tartomány érhe
tő el. Az ICP-ben kialakuló ionok tömegspektrometriás 
(MS) detektálásával a kimutatási képesség egy-két nagy
ságrenddel javítható, s ez már eléri, sőt meg is haladhatja 
az ETA-AAS kimutatási képességét. A rádiófrekvenciás 
induktív plazmakeltési módszerekkel párhuzamosan, sőt 
azt megelőzően is az ötvenes évektől kezdve folyamatosan 
kísérleteztek a mikrohullámú (GHz frekvenciatartomány) 
energiaközlés felhasználásával plazmaégők kifejlesztésére
[2,3]. A hatvanas években kereskedelmi forgalomba is ke
rült az ún. kapacitív csatolású mikrohullámú plazma 
(CMP), amelyet egy koaxilis hullámvezető nyitott végén 
lehet létrehozni, a belső vezetékből formált elektródon. 
A CMP-plazma azonban az ICP-nél sokkal érzékenyebb 
volt a mátrixhatásokra, a könnyen ionizálható elemek je 
lenléte nagymértékben befolyásolta a plazma paramétere
ket (ionizációfok, elektronsűrűség, hőmérséklet). A plaz
mafenntartó gázba porlasztható oldatminták csak kívülről 
diffundálhattak az elektródvégen kialakuló plazmába, s az 
elemzések hatékonyságát is rontotta. E hátrányok miatt a 
CMP fokozatosan kiszorult a versenyből, s az oldatok 
emissziós színképelemzésének domináló sugárforrásává
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1. ábra. A TM(OIO) módusú hengeres üregrezonátor sémája 
(A) és erővonalképe (B)

1 a mikrohullámú energia koaxiális becsatolása, 2 csatolóanten
na, 3 kerámiahangoló-rúd, 4 levegőhűtés csatlakozója, J  kisülé
si cső. Folytonos vonal: elektromos erővonalak; szaggatott vo

nal: mágneses erővonalak

az ICP vált. A mikrohullámú energiaközlés azonban nem 
került le véglegesen a napirendről. Az ICP-AES berende
zések ára magas, és üzemeltetése is költséges a nagy ar
gonfogyasztás miatt. A mikrohullámú energiaközlésre ez
zel szemben lényegesen egyszerűbb, kisebb energia- és 
nemesgáz-fogyasztású eszközöket lehet alkalmazni. Az ál
talában 2,45 GHz frekvencián működő magnetronokkal 
épített mikrohullámú generátorok segítségével már 10-20 
Watt kicsatolt teljesítménnyel is kelthető plazma argonban, 
illetve héliumban. A hullámvezetőn keresztül kicsatolt 
energiát célszerűen méretezett rezonátorba vezetve a plaz
ma keltéséhez és fenntartásához szükséges nagy elektro
mos térerősség kialakítható. Az atmoszférikus nyomáson 
is stabilis plazma fenntartására legjobban a hengeres üreg
rezonátorok váltak be. Ezekben a mikrohullámból állóhul
lám alakul ki, s a henger tengelyénél van az elektromos tér
erősség maximuma (7. ábra). Az itt átvezetett kisülési 
csőben fémes vezetővel való érintkezés nélkül kelthető 
plazm át nevezik mikrohullámmal indukált plazmának 
(MIP). 1976-ban Beenakker fejlesztette ki azt a transzver
zális mágneses rezgési módusú TM(010) hengeres üreg
rezonátort, amellyel 20-200 W teljesitménnyel 0,1-2 
dm3min"1 argon vagy héliumáramban stabil plazma tartha
tó fenn nyitott végű (kvarc vagy kerámia) kisülési csőben
[4].

Az atmoszférikus működés megoldása lehetővé tette 
különböző mintabeviteli technikák alkalmazását, s a plaz
ma sugárzásának a kisülési cső nyitott vége felőli közvet
len spektrometriás megfigyelését (végablakos detektálás). 
Gázelemzésre és gázkromatográfiás elemspecifikus detek
tálásra ez a MlP-típus igen jól bevált, s alkalmazása az 
ICP-hez képest is előnyösnek bizonyult. A szükséges be
rendezések egyszerűbbek és olcsóbbak, s a MIP áramlási 
rendszere jól illeszthető a gázkromatográfokhoz, s a héli
um MlP-ben az ICP-vel nehezen gerjeszthető nemfémes 
elemek is meghatározhatók. Oldatporlasztásos mintabevi
tel esetén azonban a MIP-AES teljesítőképessége elmaradt 
az ICP-AES-étől, s a könnyen ionizálható elemek a MIP- 
ben is CMP-hez hasonló mértékű mátrixhatást okoznak. 
Az elmúlt két évtizedben folyamatos kutatások tárgyát ké
pezte e mintabeviteli nehézségek áthidalása, hatékonyabb 
energiaközlést lehetővé tévő MlP-égők kifejlesztése ré
vén.

A mikrohullámú plazma előállítása, fizikai és spektrosz
kópiai jellemzői

Az atomspektroszkópiai célra alkalmas plazmakeltő és a 
hozzájuk csatlakozó mintabeviteli rendszerben elegendő 
energiának kell rendelkezésre állnia a különböző állapotú 
mintaanyagok diszpergálására (porlasztás, aeroszolkép
zés), elpárologtatására, a kémiai kötések felbontására 
(atomizáció), a jelenlévő atomok (molekulák) ionizációjá
ra és gerjesztésére. Minél nagyobb energia táplálható be 
egy adott forrásba, annál hatékonyabban lehet a minta
anyagból abszorpcióra vagy fluoreszcenciára képes atom
gőzt előállítani, és minél magasabb hőmérséklet érhető el 
a plazmában, annál hatékonyabb lesz a gerjesztésben és io
nizációban. Kvantitatív elemzésre a stacionárius állapotú 
plazmák legalkalmasabbak, amelyekben a belépő és kilépő 
anyag- és energiaáramok egyenlők. Ilyen körülmények kö
zött feltételezhető, hogy a plazma kis térfogatelemeiben a 
lokális termodinamikai egyensúly (LTE) érvényesül, a 
plazma hőmérséklete az adott pontban egyértelműen defi
niálható, s az energiakicserélődési folyamatokban részt ve
vő részecskék (molekulák, atomok, ionok, elektronok) 
energiaeloszlására érvényes a Maxwell-Boltzmann-össze- 
függés. Termikus vagy dominálóan termikus jellegű ener
giaközlés (lángok, grafitkemence, ívkisülés) esetén ez a 
feltételezés elfogadható, s a plazm a egyes pontjaiban 
egyetlen hőmérséklet definiálható. Elektromágneses jelle
gű energiaközlés esetén már az ICP-ben is, de még inkább 
a M lP-ben az LTE-től jelentős eltérés tapasztalható az 
elektronok elektromágneses energiafelvétele miatt. Kis 
nyomású gázban a jelenlévő szabad elektronok a nagyfrek
venciás tér hatására az elektromos térerősséggel azonos 
frekvenciával, de attól eltérő fázisban rezgésbe jönnek. 
Az elektronok a gyorsulási periódusban felvett energiát a 
térerősség irányának változása után a lassulási periódus
ban visszaadják a térnek. Nagyobb nyomáson azonban az 
elektronoknak a térrel azonos frekvenciájú rendezett moz
gása a gázrészecskékkel történő rugalmas ütközések miatt 
rendezetlenné válik, s így egyre jobban felgyorsulhatnak
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2. ábra. Az MPT mikrohullámú plazmaégő vázlata [5]
1 csatlakozó a mikrohullámú generátorhoz, 2 csatoló lemez,
3 külső fémcső, 4 középső fémcső, 5 belső cső (fém vagy 

kvarc), 6 hangolórúd, 7 plazmagyökér,
8 plazmaoszlop, 9 plazmafáklya

mindaddig, amíg mozgási energiájuk eléri a rugalmatlan 
ütközésekhez szükséges értéket, amely elegendő a gázré
szecskék gerjesztéséhez és ionizációjához. Kiszámítható, 
hogy a MlP-kisülés stabilis fenntartása szempontjából op
timális nyomás körülbelül 526 Pa (4 Torr). Atmoszférikus 
nyomáson stabilisán működő MlP-kisülés megvalósításá
hoz olyan rezonátorok szükségesek, amelyekkel elegendő
en nagy elektromos térerősség hozható létre az elektronok 
felgyorsításához a nagyobb nyomáson gyakoribb ütközé
sek körülményei között. Az 1. ábrán bemutatott hengeres 
üregrezonátor továbbfejlesztésével a mai napig számosán 
próbálkoztak, s ma már leírtak olyan konstrukciókat, ame
lyekkel 500-1000 Watt teljesítmény is betáplálható a 
kisülésbe. Ezzel párhuzamosan új típusú eszközöket is ki
fejlesztettek az atmoszférikusán stabilis működés megva
lósítására, illetőleg a nagyobb (300-800 Watt) teljesít
ményfelvétel elérésére. Ilyen például a nyolcvanas 
években kifejlesztett felületi hullámkeltő rezonátor, illető
leg a kilencvenes években szabadalmaztatott mikrohullá
mú plazmafáklya (microwave plasma torch; MPT) (2. áb
ra) [2,5].

Az MPT [5] az ICP-égőhöz hasonlít. Három koncentri
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kus fémhengerből áll, amelyekbe három gázáram vezethe
tő (burkológáz, plazmagáz, mintavivő gáz), s így oldat
minták porlasztásos mintabevitelére is az ICP-hez hasonló 
kedvező geometriai feltételek alakíthatók ki. Széles körű 
analitikai alkalmazást azonban mindmáig leginkább a 
Beenakker-típusú hengeres üregrezonátor nyert.

A mikrohullámú plazmák jóval távolabb vannak a loká
lis termodinamikai egyensúly állapotától, mint az induktív 
csatolású plazma. Bennük a különböző energiakicserélő- 
dési folyamatokra vonatkozóan spektroszkópiai úton több
féle hőmérséklet is meghatározható. A plazmában jelenlé
vő molekulák forgási-rezgési színképében az egyes forgási 
átmenetekhez tartozó színképvonalak intenzitáseloszlása 
alapján mérhető a legalacsonyabb (2-3000 K), ún. rotációs 
hőmérséklet (Trot). Ez lényegében a gázhőmérsékletnek 
felel meg. Ennél magasabb (4-7000 K) az atomvonalak 
intenzitáseloszlása alapján számítható gerjesztési hőmér
séklet (T ), s ennél is magasabb a szabad elektronoktól 
származó folytonos színkép intenzitáseloszlása alapján 
számítható Te elektron-hőmérséklet (104- 105 K). Ugyan
akkor az is tapasztalható, hogy a MlP-ben az elektronsűrű
ség (ne) értéke nagyságrendekkel kisebb, mint az LTE 
fenntartásához szükséges elméletileg számítható érték 
(~1023 m-3). Az induktív csatolású plazmában ezzel szem
ben a hőmérsékletek jellemző értékei sokkal kisebb mér
tékben különböznek (Trot=4800 K, Texc=5000 K, Te=6000 
K) és az elektronsűrűség is nagyságrendekkel nagyobb
(ne= 1021- 1022m-3).

A MIP kisülésben viszonylag nagy koncentrációban 
vannak jelen kis sebességű elektronok, s ezek határozzák 
meg az elektronsűrűség-mérések eredményeit. Lényege
sen kisebb a tér által nagymértékben megnövelt energiájú 
elektronok koncentrációja, amelyek képesek a gázatomok 
ionizációjára. Ez utóbbiak tartják fenn a kisülést, s ezek 
határozzák meg az elektronhőmérséklet-mérések eredmé
nyeit. A gerjesztésben mind a kisenergiájú, mind a nagy- 
energiájú elektronok részt vesznek. Fontos energiatároló 
és átvivő szerepe van a plazmafenntartó gáz atomjai (Ar, 
He) és molekulái (pl. Ar2, He2) metastabilis energiaszintje
inek. A nagy energiájú elektronokkal történő ütközések 
energiájának jelentős hányadát ezek a metastabilis szintre 
gerjesztett részecskék tárolják, majd a minta atomjaival üt
közve azokat ionizálják és gerjesztik. E metastabilis kép
ződmények geijesztési energiája argonban 10,2-14 eV, míg 
a héliumban 13,3-20,52 eV tartományba esik. E nagy ener
giájú specieszeknek köszönhető, hogy a MIP-ben a fémek 
és a nemfémek is jól gerjeszthetők, atom- és ionvonalaik 
egyaránt megjelenhetnek. A hélium MlP-ben jelenlévő 
szélsőségesen nagy energiájú metastabilis állapotú 
specieszek hatása következtében nagyobb háttérsugárzás
sal és levegőből kívülről a plazmába difíúndáló „szennye
ző molekulák” intenzívebb sávemissziójával kell számol
nunk, mint az argon-MIP-ben. Az LTE hiánya, s a kis 
elektronkoncentráció „felelős” a MIP mátrixérzékenysé
géért, a könnyen ionizálható elemek által okozott mátrix
hatásaként [3].
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A mikrohullámú plazmák analitikai alkalmazása

A MIP analitikai alkalmazása iránti érdeklődés magas ger
jesztési és elektron-hőmérséklete, a metastabil speci- 
eszekkel is támogatott hatékony gerjesztési sajátságai mi
att a mintavétel nehézségei ellenére megmaradt, s egyre 
újabb és újabb erőfeszítéseket tesznek a MIP alkalmazását 
korlátozó mintabeviteli problémák megoldására. A MIP 
analitikai kémiai alkalmazása alapjában véve illesztési 
probléma, a mintabetápláló eszköz anyagáramát, hőmér
sékletét, nyomását kell illeszteni a MIP stabilitási feltétele
ihez. Atmoszférikus MIP esetében a kisülés stabilitását és 
paramétereit lényegesen meg nem zavaró mintatömeg
áram értéke maximum 1 mg m in'1, vagy rövid néhány má
sodperces injektálás esetében 3-5 pg összes tömeg. 
Az ICP-nél a folyamatosan betáplálható anyagáram leg
alább 20-50 mg min' 1 nagyságrendű. Ez a terhelési kapaci
táskülönbség különösen oldatminták porlasztása esetében 
nagy nehézséget jelent [2].

Gázminták, illetve kémiai módszerrel fejleszthető gázok 
és gőzök betáplálása a MIP-be

Az LTE hiánya, gázok vagy kémiai úton gázformába ala
kítható minták betáplálásakor okozza a legkisebb nehézsé
get, ilyenkor a MIP teljes „idegenanyag”-terhelését a vizs
gálandó gáz (esetleg gőz) teszi ki, sőt magában a 
vizsgálandó gázban is kelthető MIP. Gázfejlesztéssel 
100%-os mintabeviteli hatékonyság és egyidejű mátrixel
választás valósítható meg [6,7,8]. A mintabevitelhez szük
séges égő konstrukciója egyszerű: egyetlen kisülési cső 
elegendő, de alkalmaznak koncentrikus kettős kisülési 
csövet is. Ilyenkor a külső csőben áramlik a plazmát folya
matosan fenntartó gáz. Kialakítottak olyan konstrukciókat 
is, amelyekben tangenciális áramlást előidéző csavarme
netes betéten keresztül vezetik be a külső csőbe a plazma
fenntartó gázt. A belső, kisebb átmérőjű csőbe vezetik be a 
mintagázt, amelyet a minta-előkészítő egységben állítanak 
elő. A „kettős torch” megoldással a plazma fenntartása és 
a mintabevitel függetleníthető, ezért ez a megoldás más 
mintabetáplálási módszereknél is használatos. Oldatokból 
fejlesztett mintagázok esetében a minta-előkészítő egység 
a célszerűen kialakított reakcióedényből, fáziselválasztó 
egységből, s esetenként szárító vagy fagyasztó csapdákból 
alakítható ki. Folyamatos áramlásé és injektálásos mód
szerek egyaránt előfordulnak. Az alkalmazási lehetőségek 
körét a kémiai gáz, illetve a gőzfejlesztés lehetőségei hatá
rozzák meg [3]. A hideg higanygőz-fejlesztéses, a hidrid- 
fejlesztéses technikák alkalmazására nagyszámú példa ta
lálható. Nemfémes elemek (halogének, nitrogén, oxigén) 
redoxi gázfejlesztéses reakciókkal vegyületeikből elemi 
gázok formájában felszabadíthatok [7], s hélium-MIP-be 
közvetlenül bevezethetők, ahol atomi és molekuláris 
emissziójuk egyaránt detektálható. Ammóniumsókból pél
dául NaOBr reagenssel elemi nitrogén szabadítható fel, 
amely hélium MIP-ben N2-molekula formájában gerjeszt
hető. Ezzel a módszerrel a nitrogén két stabilis izotópja 
(14N és 15N) is meghatározható, a különböző izotóp

összetételű molekulák ( 14N 14N, 15N 14N, 15N 15N) rezgési
forgási színképében sávfejek intenzitásának mérése alap
ján [9].

Illékony fémkarbonilkomplexek, oxidok, halogenidek, 
szerves fémkomplexek előállítására alapozott mintabevite
li módszerek lényegében szintén ebbe a csoportba sorolha
tók, bár meglehetősen nehéz éles határvonalat húzni e 
módszerek és az elektrotermikus elpárologtatási módsze
rek között. Jelentőségük azonban a speciációs analitikai 
módszerek kidolgozásában egyre növekszik. A gáz- és 
gőzfej lesztéses mintabeviteli technikák tranziens jelképző
dést eredményeznek. Az abszolút kimutatási határok elem- 
és eszközfüggők, s a pg-ng tartományba esnek.

A MIP-AES alkalmazása elemspecifikus 
gázkromatográfiás detektorként

A gázkromatográfok a MIP-AES „ideális” mintabeviteli 
eszközeinek tekinthetők [3,6,8]. A gázkromatográfiában 
az argon és a hélium jól alkalmazható vivőgáz. A töltött 
oszlopos technikáknál alkalmazott 10-50 cm3min ',  illetve 
a kapilláris gázkromatográfiára jellemző 1-5 cm3m in '! 
nagyságrendű vivőgázáramok közvetlenül bevezethetők a 
MIP fenntartó gázáramába. Ugyanakkor a gázkromatográ
fiás detektálás szempontjából is jelentős előnnyel já r a 
MIP-AES által szolgáltatott elemspecifikus információ. 
A MIP egyaránt alkalmas nemfémes és fémes elemek ger
jesztésére, használható mono- és multielemes üzemmód
ban, egyszerű és kompakt eszközökkel megvalósítható, s 
igy gázkromatográffal való összekapcsolása is egyszerűen 
megoldható. A MIP-AES detektálás jelentősen javítja az 
érzékenységet és szelektivitást a szokásos vegyület (mole
kula) érzékelő detektorokhoz (TCD, FID, FPD stb.) ké
pest, s ugyanakkor az információ értékelése egyszerűbb és 
sokszor egyértelműbb is, mint a ma legszelektívebb és leg
érzékenyebb GC-MS m ódszer esetében. „Célzott” 
monoelemes detektálással (pl. fémalkilek fématomjának 
detektálásával) a kromatogramm rendkívüli mértékben le
egyszerűsíthető és áttekinthetővé válik. Másrészt multi
elemes detektálással lehetőség van a molekulák vázát al
kotó C, H, N, O és szubsztituens elemek (halogének, 
foszfor, kén) egyidejű detektálására, s így elvileg akár a 
detektált molekula összegképlete is meghatározható. Elő
nyös más detektorokhoz viszonyítva a MIP-AES széles, 
több nagyságrendre kiterjedő lineáris dinamikus tartomá
nya is. A MIP verzatilitása lehetővé teszi egyedi, célorien
tált eszközök házilagos kifejlesztését. Hosszú ideig ez a 
tendencia érvényesült, s csak 1990-től jelent meg a piacon 
gyárilag készült integráltan tervezett GC-MIP-AES beren
dezés [10]. E készülékben a színkép detektálására diódaso
ros detektorral ellátott spektrométert alkalmaztak. A hul
lámhosszablak szélessége 10-20 nm, amely általában 
lehetővé teszi egyidejűleg 3-4 elem elemzővonalainak szi
multán detektálását. A készülék kimutatási képessége, sze
lektivitása, lineáris dinamikus tartománya, stabilitása (ki
sülési cső élettartama) felülmúlja a korábban kialakított 
rendszerekét, s nemcsak az elemspecifikus, hanem egyes 
elemeknél stabilis izotóp specifikus (15N, 13C, 180 )  detek
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tálásra is alkalmasnak bizonyult. További technikai fej
lesztést hozott a multikapilláris GC-oszlopok használata, 
amelyet Lobinski és munkatársai alkalmaztak ón-alkil ve- 
gyületek speciációs analízisére [11]. A több mint 900 pár
huzamosan kötött kapilláris oszlop segítségével jelentősen 
növelhető volt a MlP-be történő mintabevitel hatásfoka.

A GC MIP-AES rendszer igen hatékony analitikai esz
köznek bizonyult, s számos területen kiemelkedő lehetősé
geket nyújt a speciációs analitika számára. A fémalkil ve- 
gyületek speciációs analízisében az elérhető kimutatási 
képesség pg nagyságrendű [3,6,8].

Mintabevitel (elektro)termikus párologtatással

A MIP sajátságainak legjobban megfelelő gáz- illetve gőz
formájú mintabevitel nem illékony minták (oldatok, szi
lárd anyagok) esetében csak külső termikus támogatással 
oldható meg [2,3,12]. Mikromennyiségű oldat vagy szilárd 
minták esetében jól alkalmazhatók a különböző elektroter
mikus elpárologtatási technikák, mivel gyors felfűtéssel 
képesek impulzusszerűen koncentrálni és jó  hatásfokkal a 
kisülésbe juttatni a mintát a MIP által elviselhető maximá
lis tömegáram-injektálási határérték meghaladása nélkül. 
Célszerűen kialakított gázáramlási rendszerrel megoldható 
a minta előzetes szárítása és termikus előkezelése (ham- 
vasztása) során keletkező gőzök elvezetése a MIP stabili
tásának megzavarása nélkül [ 13]. Az elpárologtatási perió
dus során a minta gőz vagy aeroszol formában 
továbbitható a kisülésbe. A rövid időtartamú párologtatás 
után a kisülésbejutó mintaatomok emissziója tranziens je 
let ad, a színképdetektáló rendszert ennek megfelelően kell 
kialakítani. Rendkívül változatos az e célra kifejlesztett 
eszközök skálája. Platinából, tantálból és volfrámból ké
szült szál (hurok) vagy csónak egyaránt használatos, de 
legjobban az atomabszorpciós méréstechnikához kifejlesz
tett, célszerűen átalakított elektrotermikus atomizátorok 
váltak be. Külön említést érdemelnek a lézer elpárologta- 
tásos technikák, amelyek alkalmazásakor a minta magában 
a rezonátorban is elhelyezhető, s így nincs szükség a vesz
teségekkel járó aeroszol transzportra. Mikromennyiségű 
minták esetében a pg-ng tartományba eső abszolút kimuta
tási határok érhetők el. Ugyanakkor e mintabeviteli mód 
esetén jelentős mátrixhatásokkal kell számolni, különösen 
a könnyen ionizálható alkálifémek okoznak nagymértékű 
jelváltozást [3,13]. E metodikák leginkább a klinikai mik- 
roanalitikában terjedtek el.

Oldatporlasztásos mintabevitel, az elemspecifikus 
HPLC detektálás lehetőségei

A pneumatikus porlasztókkal végzett mintabevitel 1-2 
cm3min"1 oldatfelvétel és 2-5% aeroszolképzési hatásfok 
esetén 20-50 mg min"1 anyagáram-terhelést jelent a MIP- 
plazma számára. A porlasztásos mintabevitel anyagáramá
nak illesztése a MIP befogadóképességéhez egyrészt nagy 
hatékonyságú porlasztási technikákkal és az aeroszoláram 
egyidejű deszolvatálásával javítható, másrészt a MlP-égő 
konstrukciójának megváltoztatásával és mikrohullámú tel
jesítmény növelésével érhető el [1,5,8,14]. A porlasztás
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hatásfokának javítása különösen a folyadékkromatográfiás 
elemspecifikus detektálási módszerek kifejlesztéséhez nél
külözhetetlen. E célra az olyan nagy hatékonyságú por
lasztási technikák váltak be, amelyekben az oldatporlasz
tás fizikai folyamata elválasztható az aeroszolszállítástól. 
Ilyenek például az ultrahangos porlasztás és a nagynyomá
sú hidraulikus porlasztás [15]. E porlasztási technikák al
kalmazásakor szükség van az aeroszol deszolvatálására. 
A porlasztásos mintabevitelhez hasznosnak bizonyult a 
tangenciális áramlású kettős kisülési cső használata, 
amelynek segítségével az ICP-hez hasonló formájú 
toroidális plazma hozható létre. A Beenakker-típusú 
TM(010) rezonátorban egyetlen gázárammal is sikerült 
toroidális alakú argon-MIP-et nedvesített argon plazma
gázzal megvalósítani [13]. Újabb eredmények szerint 
deszolvatálás nélkül is jól „tolerálja” az oldatporlasztásos 
mintabevitelt a háromcsöves mikrohullámú plazma égő 
(MPT) [5].

Az oldatporlasztásos technikákkal elérhető kimutatási 
határok eszköz és elemfiiggők, többnyire az 1-1 000 pg cm3 
tartományba esnek. A lineárisan kalibrálható tartomány 
2-4 nagyságrendű. A könnyen ionizálható elemek e minta- 
beviteli módnál már 1-10 pg cm'3 koncentrációban is jelen
tős mátrixhatást okoznak.

Nagynyomású hidraulikus porlasztással és radiatív fű
tésű deszolvatálással sikerült olyan „flow-injection” min
tabeviteli rendszer kifejlesztése, amellyel 10-100 pl oldat
térfogatból ng nagyságrendű kimutatási határral fémes és 
nemfémes elemek 2-3 nagyságrendű lineáris dinamikus 
tartományban meghatározhatók. E rendszer elemspeci
fikus HPLC-detektorként is alkalmazható[15].

További fejlesztési irányok

A mikrohullámú plazmák eddig elsősorban atomemissziós 
sugárforrásként váltak be a gázelemzés és az elemspeci
fikus gázkromatográfiás detektálás területén. Oldatos és 
szilárdpróbás MIP-AES módszerek teljesítőképessége el
marad az ICP-AES-étől, s főleg speciális mikroanalitikai 
(pl. klinikai kémiai) feladatok megoldására ajánlhatók. 
Ugyanakkor azonban egyre közelebb kerülünk a folyadék
kromatográfiás elemspecifikus detektálásra jól alkalmazha
tó MIP-AES módszerek megvalósításához a hatékonyabb 
energiacsatolást lehetővé tévő MlP-égő konstrukciók kifej
lesztése és a nagy hatékonyságú porlasztási technikák (pl. 
nagynyomású hidraulikus porlasztás) alkalmazása révén, 
ígéretes mintabeviteli technika a folyadékkromatográfiás 
kapcsolás szempontjából a termikus porlasztás (thermo- 
spray), mellyel az eddigi tapasztalatok igen kedvezőek. Ér
dekes és új fejlesztési irány a miniatürizálás. E célra kifej
lesztettek már a rezonátort és kisülési csövet egyetlen 
kvarclemezen integráló egységet. Ezt az eszközt sikerrel al
kalmazták higany-alkil specieszek elemzésre. Ugyancsak 
ígéretes speciációs analitikai alkalmazási lehetőséget jelent 
a szilárd fázisú mikroextrakciós/deszorpciós mintabevitel 
alkalmazása a MIP-AES-ben. Egyre több olyan konstruk
ció kifejlesztéséről jelenik meg közlemény, amelyben a 
folyadékkromatográfhoz kapcsolt M lP-plazmát tömeg-
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spektrometriás ionforrásként alkalmazzák. A héliummal 
működtetett mikrohullámú plazma torch (MPT) pneumati
kus porlasztással történő folyadékkromatográfiás kapcsolá
sával már biztató eredmények születtek hélium MIP-MS 
detektálással. Esetenként jobb kimutatási képesség érhető 
el ezzel a rendszerrel, mint az ICP-MS-el, azonban a zava
ró mátrixhatások is nagyobbak. A HPLC-M1P-MS várható
an a speciációs analitika nagy hatékonyságú módszerévé 
fejlődik, amellyel a hélium MIP hatékony ionizálóképessé
ge jól kihasználható.

Rövidítések jegyzéke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AAS: atomabszorpciós spektrometria
AES: atomemissziós spektrometria
CMP: kapacitív csatolású mikrohullámú plazma
ETA-AAS: elektrotermikus atomizációs atomabszorpciós 

spektrometria
FAAS: lángatomizációs atomabszorpciós 

spektrometria
FID: lángionizációs detektor
FPD: lángfotometriás detektor
GC: gázkromatográfia
HPLC: nagynyomású folyadékkromatográfia
ICP: induktív csatolású plazma
LTE: lokális termodinamikai egyensúly
MIP: mikrohullámmal indukált plazmána
MPT: mikrohullámú plazmafáklya
MS: tömegspektrometria
TCD: hővezetőképesség-mérő detektor 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Heltai György -  Fehér Balázs: M ik roh u llám ú  p lazm ák  és an a
litik a i a lk a lm azásu k
A közlemény az áramló nemesgázokban (argon, hélium) mikro
hullámú energiaközléssel létrehozható kisülések megteremtésé
nek eszközeit, a mikrohullámú plazma (MP) fizikai és spektro
szkópiai jellemzőit tárgyalja, s összehasonlítja az analitikai 
alkalmazás lehetőségeit és területeit az analitikai atomspekt
roszkópia más plazma forrásaiéval, elsősorban az induktív csato
lású plazmáéval. A mikrohullámú plazma fémek és nemfémek jó 
hatásfokú gerjesztésére egyaránt alkalmas, a mintabevitel azon
ban a csekély termikus kapacitás miatt nehézségekkel jár. 
Fenntartására főleg a hengeres üregrezonátorok váltak be, s eddi
gi legsikeresebb alkalmazási területe, az elemspecifikus gázkro
matográfiás detektálás, illetve a gázelemzés. Az energiabecsato
lás hatásfoka új plazmaégő konstrukciókkal javítható, s a 
mikrohullámú plazma ma már oldatos elemzésre és elemspeci
fikus folyadék kromatográfiás detektálásra is alkalmazható. ígé
retes ionforrás a hélium MIP, a tömegspektrometriás elemanalízis 
számára is.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 378 (2002)]

SUMMARY

Gy. Heltai -  B. Fehér: Microwave Plasma Sources and Their 
Application in Analytical Atomic Spectrometry
The paper gives a review of plasma generation by microwave 
coupling into noble gas flow (argon, helium). The physical and 
spectroscopical properties of microwave plasmas (MP) are dis
cussed and compared with other plasma sources of analytical 
atomic spectroscopy, mainly with that of the inductively coupled 
plasma sources. The microwave plasmas are very attractive in 
excitation of metals and nonmetals, but the sample introduction 
is not free from difficulties due to the low thermal capacity of the 
MP. For MP generation mainly the cylindrical resonant cavities 
are used. The most successful analytical application of MPs is the 
element specific detection in gas chromatography and the gas 
analysis. Improving the energy coupling devices, the MP-s can be 
applied for solution analysis and for element specific HPLC 
detection, too. The helium MP is a promising ion source for the 
elemental mass spectrometry.

mkl2002. KÜLÖNSZÁM 45



Felületelemzési módszerek a fémiparban

RICHARD PAYLING* ** 
PALLÓS! JÓZSEF”

Bevezetés

hosszú távon mindenképp szükségszerű a magasabb 
feldolgozottságú termékek arányának növelése. Jelenleg 
ugyanis a magyar acélexport nagyobb részben alacsony fel
dolgozottságú termékekből áll, miközben a hazai felhasz
nálók jelentős mennyiségben importálnak drága, feldolgo
zott termékeket.” (Világgazdaság, 2001. március 26.)

Az egyik fontos acélipari exportcikk a hidegen vagy 
melegen hengerelt lemez, illetve a belőle készült egyéb ter
mék. A lemezek további feldolgozását, feldolgozhatóságát 
rendkívüli mértékben befolyásolja a felület minősége, a fe
lületi szennyezettség mértéke és összetétele. A feldolgo
zott termékek felületének, esetleges bevonatainak vizsgá
lata is egyre nagyobb szerephez jut.

Az alábbiakban két fontos, a fémiparban egyre jobban 
elterjedő felületvizsgálati módszert mutatunk be.

Lemezminták felületi karbonszennyezettségének 
gyors meghatározása

A hidegen hengerelt lemezek felületén megtapadó, a hen- 
gerlési emulzióból vagy a hengerlés során véletlenül ráke
rülő olajos szennyeződésből származó ún. felületi karbon

gyors meghatározása az utóbbi időben egyre szélesebb 
körben terjed az acéliparban.

A tekercsből vett lemezminta több helyéről levágott 
2x5 cm-es lemezcsík oxigénatmoszférában történő hevíté
sekor a felületen lévő szénhidrogén-szennyeződés égése
kor keletkező CCf-gázt és a vízgőzt az infravörös (IR) el
nyelésük alapján detektáljuk.

Az RC-412 típusú termikus elemanalizátorban (1. áb
ra) rendelkezésre áll 1 db IR-cella a víz elnyelésének, 1 db 
IR cella az alacsony CO,-koncentrációjú, 1 db IR-cella pe
dig a magas C 0 2-koncentrációjú gáz elnyelésének mérésé
re. A berendezés ellenállás-fűtésű kemencéjét programo
zott fűtési sebességgel lehet a kívánt hőfokra melegíteni, és 
meghatározott ideig ott tartani. Egymás után több hőfok
lépcsőt is lehet definiálni, valamint a minta hevítését oxi
gén- vagy nitrogénatmoszférában is el lehet végezni.

Oxidáló atmoszférában végezve a minta hevítését a szén 
minden formáját szén-dioxiddá konvertáljuk (kivéve néhány 
nehezen bomló karbidot). A szerves szénvegyületek égése
kor a szén-dioxid mellett víz is keletkezik, így a H20  és a 
C 0 2 elnyelésének koincidenciáját vizsgálva a szerves formá
ban jelen lévő szén koncentrációját határozhatjuk meg.

Kétféle mérést használnak a nemzetközi gyakorlatban a 
felületi karbon meghatározására:

1. ábra. LECO RC-412 felületi karbonelemző elemanalizátor felépítése
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1. a lemezmintát oxigénatmoszférában 600 °C-on he
vítjük, így a felületére tapadt széntartalmú szennyeződés 
szén-dioxiddá ég el, ennek mérésével adjuk meg a felületi 
karbon szennyezettséget;

2. a mintát 100 °C/perc sebességgel 100-ról 600 °C-ra 
hevítjük fel úgy, hogy a hőmérséklet-tartományt két részre 
osztjuk, 100-400 °C és 400-600 °C tartományra, és mind
egyik fázisban külön-külön határozzuk meg a felületi kar
bonszennyezettséget (2. ábra).
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2. ábra. Hidegen hengerelt lemez felületi karbonszeny- 
nyezettségének felvétele

Az 1. fázisban (100-400 °C) megkapjuk a felületre ke- 
nődött szénhidrogénekből származó, a 2 . fázisban pedig 
(400-600 °C) a felületre került szénből, grafitból származó 
szennyezettséget. Az illékony szerves vegyületek egy ré
sze már a 90-100 °C tartományban megjelenő H20  és a 
C 0 2 elnyelésének együttes fellépésével bizonyítja égését 
oxigénatmoszférában. A 200-300 °C tartományban fellépő 
nagymértékű elnyelés a CO-, és a H0O sávjában azt mutat
ja, hogy a szerves komponensek főleg ebben a hőmérsék
let-tartományban távoznak. A 400 °C feletti tartományban 
fellépő szén-dioxid-csúcs nem jár együtt a vízcsúccsal, ez 
azt bizonyítja, hogy ezen a hőmérsékleten a felületre tapadt 
grafítos szennyeződés ég el.

Felület- é s  összetétel-vizsgálat ködfénykisüléses op
tikai em issziós spektrometriával

A GD(OE)S rövidítés, amivel ezt a spektrometriai ágat je 
lölik, az angol Glow Discharge (Optical Emission) Spect
rometry elnevezésből származik. Bár a ködfénykisülés, 
parázsfénykisülés (vagy Glimm-kisülés, ahogy Magyaror
szágon az elnevezés elterjedt) jelenségét már 1968 után al
kalmazni próbálták analitikai célra, a Glimm-lámpa névvel 
tisztelt gerjesztőforrás csak a 1990-es években vonult be 
igazán az anyagvizsgálatok körébe, és a rádiófrekvenciás 
gerjesztés 1997-ben történt -  gyakorlatban is alkalmazha
tó -  megvalósítása kiterjesztette a vizsgálható minták kö
rét a nemvezető anyagok területére is.

A mérés elve és a mérőberendezés felépítése

A síkfelületű kör vagy négyszögletes alakú mintát vá
kuumkamra egyik oldalához rögzítjük (5. ábra). A kamrát 
alacsony nyomású inert gázzal, az esetek többségében ar

3. ábra. A gerjesztőforrás felépítése

gonnal töltjük fel. A minta felületétől 0,1-0,3 mm távol
ságra kör alakú, 2,0-8,0 mm átmérőjű anódot helyezünk el. 
Az anód és a vezető minta közé kapcsolt 400-1000 V elekt
romos feszültség (DC üzemmód), vagy pedig 13,56 MHz, 
27,12 MHz, ill. 40,68 MHz frekvenciájú rádiófrekvenciás 
tér Glimm-kisülést indít az anód és a minta felülete közöt
ti térben.

A kisülés hatására a minta felületéről atomok porlasz
tódnak be a kisülési tér (hideg!) plazmájába, itt gerjesztett 
állapotba kerülnek, és fényt bocsátanak ki. A fénysugárzás 
atomszínkép jellegű, azaz viszonylag vonalszegény, és a 
széles koncentrációtartományban lineáris az összefüggés a 
koncentráció és az intenzitás között.

A keletkezett fényt a cső alakú anódon keresztül egy 
optikai emissziós spektrométer rácsára vezetjük, ahol 
megtörténik a fénynyaláb hullámhossz szerinti felbontása 
és egy körív mentén elhelyezett detektorok irányába való 
leképezése (4. ábra). A beépített detektorokkal történik az 
egyes elemek által kisugárzott fény intenzitásának mérése, 
majd ebből nemzetközi etalonokkal történt kalibrálás után 
a koncentráció kiszámítása. Ezen polikromátoros vagy szi
multán mérőberendezéssel időben egyszerre lehetséges a 
mintában lévő elemek mérése, de csak azoké, amelyek 
fénysugárzásának mérésére a detektorokat beépítettük.

Lehetőség van monokromátor alkalmazására is, hiszen 
homogén minta esetén a minta leporlasztásával állandóan 
pótoljuk a plazmában az elemeket, így időben egymás után
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6. ábra. A ködfénykisülés hatására keletkezett kráter a minta 
felületén

mérhetjük a különböző elemek fénysugárzásának intenzi
tását, azaz a koncentrációját. Ezen szekvenciális spektro
méterrel egy univerzálisan alkalmazható berendezést ka
punk (5. ábra).

Ha a Glimm-kisülést a mintán bekapcsoljuk, folyama
tosan történik a minta felületéről a minta anyagának bepor- 
lasztása a plazmába az anóddal szembeni területről. Itt egy 
kráter keletkezik (6. ábra), és akisülés során folyamatosan 
mélyül, azaz a minta egyre mélyebb rétegeiből kerülnek 
atomok a világító plazmába, így lehetőség van a különbö
ző mélységben lévő rétegek összetételének meghatározá
sára is.

A gyártó cégek által a mérőprogramokba beépített ún. 
kvantifikáló algoritm ust felhasználva kiszámíthatjuk, 
hogy a porlasztás során az idő múlásával a felülettől szá
mítva a minta milyen mélységben lévő rétegéből származ
nak az atomok, így lehetőség van a mélységprofil mérésé
re.

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a spektro
méter használata előtt kétféle kalibrációt kell hiteles 
anyagmintákkal elvégezni: összefüggést kell keresni az 
adott hullámhosszúságú fény intenzitása és a fényt kibo
csátó kémiai elem koncentrációja között. Ez a szokásos, 
minden spektrometriai elemzéskor használatos módszer. 
Különleges, csak itt használatos azonban az, hogy meg kell 
határozni azt is, a mérés során éppen a minta milyen mély
ségű rétegéből származnak azok az atomok, amelyek a 
mért fényintenzitást kibocsátják.

Ez meglehetősen bonyolult, hiszen a különböző össze
tételű anyagok az adott gerjesztés hatására azonos idő alatt
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különböző mennyiségben (vastagságban) porlódnak le az 
anóddal szembeni területről, azaz a kráter képződésének 
sebessége különböző lesz. így ebben a másféle „kalibrá
cióban” meg kell mérni az egyes anyagfajtákra a számítá
soknál majdan használandó „sputtering rate” (porlasztási 
sebesség) elnevezésű mennyiséget.

Ezt oly módon tehetjük meg, hogy a különböző összeté
telű nemzetközi standardokat rögzített gerjesztési paramé
terekkel és meghatározott ideig porlasztjuk, majd megmér
jük a keletkezett kráter mélységét mikronos pontossággal. 
A mérésekből számított „mélység/mérési idő” mennyiséget 
a készülék szoftverébe beírva, a program a beépített, szaba
dalmaztatott algoritmus segítségével kiszámítja, hogy az 
adott kémiai összetételű minta esetén az előző mérések so
rán rögzített gerjesztési paraméterekkel végzett mérés so
rán éppen milyen mélységből származnak a fényt kibocsá
tó atomok.

Tehát a mérés során kapott mélységprofilt, amely a mé
rési idő függvényében ábrázolja az egyes elemekre mért 
jelet (intenzitás, feszültség), átszámítjuk a kalibrálások 
alapján a mélység függvényében ábrázolt koncentrációvá 
(7. ábra). Ez már az igazi mélységprofil!

Külön érdekessége a módszernek a viszonylagos mát
rixfüggetlenség. Ez elsősorban abból adódik, hogy -  mint 
fentebb említettük -  a színkép atomszínkép jellegű. Az al
kalmazási területek miatt ennek rendkívüli jelentősége 
van, hiszen ha például egy horganyozott acéllemezt vizs
gálunk, akkor először cinkmátrixban kell meghatározni a 
vasat, mint nyomelemet, majd amikor a kráter mélysége 
olyan nagyra nőtt, hogy átértünk a bevonaton, akkor már 
vasmátrixban a cinket, mint nyomelemet kell analizálni. 
Természetesen az összes többi alkotót a mérés során végig 
mérni kell mind a két mátrixban.

Ha a porlasztásra egyenfeszültséget alkalmazunk (DC 
üzemmód), csak elektromosan vezető anyagú minták ösz- 
szetételét, illetve különböző mélységben lévő rétegek ösz- 
szetételét határozhatjuk meg. Ha a porlasztásra rádiófrek
venciás teret használunk (RF üzemmód), akkor a vezető 
anyagokon kívül a nemvezető, szigetelőanyagú minták 
összetételét, ill. rétegfelépítését is vizsgálhatjuk (8. ábra).

A fent vázolt felépítésű optikai emissziós spektrométer
rel a Glimm-kisülés adta lehetőségekkel élve különböző,
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nemfémes elemek és a nemfémes (nemvezető) minták is.
Ezen multibázisú alkalmazás széles körű lehetőséget 

biztosít a különböző, egészen speciális összetételű fémöt
vözetek elemzésére.

A ködfénykisülés plazmájában gerjesztett atomok szín
képének vonalai széles intenzitástartományban lineáris 
mérőgörbét adnak. A nagy sebességű detektálórendszere
ket és a detektorokra adott feszültség szabályozását fel
használva így ugyanazon vonal alkalmas lehet a nyom
elem és főelemként történő elemzésre.

Rádiófrekvenciás gerjesztést használva ez alkalmazha
tó vezető és nemvezető anyagú minták esetén is.

A felületi rétegek összetételének, mélységprofiljának 
vizsgálatán kívül természetesen lehetőség van a rétegek 
vastagságának és felületi sűrűségének mérésére.

A jövő

széleskörűen alkalmazható és egészen speciális felhaszná
lási területek jelölhetők ki.

Általános alkalmazási lehetőségek

-  Különböző bázisú fémötvözetek összetételének meg
határozása (a hétköznapi ötvözetektől az extrém anyago
kig)

-  Fémbevonatok vastagságának és összetételének meg
határozása fémszubsztráton.

-  Többrétegű fémbevonat vastagságának és összetéte
lének meghatározása.

-  Műanyagbevonatok vastagságának és összetételének 
meghatározása fémeken.

-  Fémek felületi szennyezettségének vizsgálata (vas
tagság és összetétel).

-  Passziváló bevonatok vizsgálata.
-  Korróziós rétegek összetételének, mélységprofiljá

nak és vastagságának mérése.
-  Festett felületek festési vastagságának és a festék ösz- 

szetételének vizsgálata.
-  Különböző rétegek összetételének meghatározása a 

felülettől számított mélység függvényében.
-  Különböző elemek eloszlásának mérése a mélység 

függvényében.
-  Fémes és nemfémes elemek koncentrációjának és el

oszlásának meghatározása a felületen.

Összefoglaló értékelés

A felületi karbonelemzések egyre nagyobb szerepet játsza
nak a további feldolgozásra kerülő lemezek minőségi je l
lemzőinek meghatározásában. A két felületvizsgáló mű
szer segítségével széleskörűen alkalmazható elemzési 
eredményeket nyújtó felületanalitikai vizsgálati módsze
rek állnak rendelkezésünkre.

Meghatározhatjuk különböző bázisú fémötvözetek ösz- 
szetételét, ha az adott alapfém elemző vonala a berendezés
be be van építve, vagy a monokromátoron beállítható. Rá
diófrekvenciás gerjesztés esetén ebbe beleértendők a

Ajövőre nézve olyan konkrét fejlesztéseket említünk meg, 
amelyek az elkövetkező 5-10 évben esedékesek.

A legkönnyebben úgy vehetjük számba ezeket a fej
lesztéseket, ha a GD-OES technikát 3 fő területre osztjuk: 
berendezések, elmélet és módszerek, és alkalmazások.

A GD-OES technika jövője nagymértékben függ a pia
ci kereslettől és más technikák fejlődésétől. Új ötleteket 
szerezhetünk, és közvetlenül is átvehetünk dolgokat más 
módszerektől. A jövőben lehetőség nyílik hibrid rendsze
rek létrehozására más technikákkal, mint ahogy ilyenek 
már léteznek vagy fejlesztés alatt vannak.

A gyártók és a kutatócsoportok azon dolgoznak, hogy 
új paramétereket vezessenek be a rádiófrekvenciás for- 
rás/plazma paramétereinek leírására. Ezen kiegészítő jel
lemzők sokat segíthetnek az RF-plazma tanulmányozásá
ban, új utakat nyithatnak a forrás szabályozására, vagy 
lehetőséget adnak az adatok korrekciójára, hogy megnö
velhessük a pontosságot és a megbízhatóságot.

Nem egyszerű dolog az új paraméterek mérése, de gon
doskodnunk kell az eszközökről, hogy a gyakorlatban és 
megbízható módon tudjuk mérni ezeket, s meg kell hatá
roznunk milyen paramétereket vagy paraméterkombiná
ciókat kell mérni az általános és a speciális alkalmazások
hoz. A lehetséges paraméterek és alkalmazások nagy 
száma azt jelenti, hogy ezt néhány évig folytatni kell.

A minta mérési eredményének pontossága függ a belső 
pontosságtól (azaz a jel változásától a gerjesztés alatt) és 
függ a külső pontosságtól (azaz a változásoktól gerjesztés
ről gerjesztésre, amit nem a minta inhomogenitása okoz). 
A jó  RF-berendezés tipikus belső pontossága kisebb, mint 
1 % a fő- és ötvözőelemekre, fémekben. A külső pontosság 
rosszabb ennél, ezért ezt figyelembe kell venni, hogy az 
összetétel-meghatározásoknál a GD-OES versenyben ma
radjon.

Ennek a változásnak a fő oka a minta felületének előké
szítése, a karcok a felületen vagy a polírozás finom nyo
mai. De a minta a forrás katódja, és így mint a forrás részét 
ezt is figyelembe kell venni.

Az elmúlt években sok laboratórium megpróbálkozott a 
fényjel növelésével, és ezzel az érzékenység növelésével,
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hogy áttörje a ppm gátját. Ezek közé tartozott a mikrohul
lám és a mágneses mező alkalmazása, a gázinjektálás stb. 
[1]. Ezek közül egy sem került még be a kereskedelmi ké
szülékekbe. Néhány legújabb próbálkozás a DC és az RF 
kombinálása [2], az üreg katód/sík katód geometria kom
binálása [3], és az impulzusgerjesztés [4].

Tűi korai még az első két kísérlet széles körű elterjedé
sét jósolni, de az világos, hogy az impulzusgerjesztés szá
mos előnyt kínál.

A plazma pulzálását a forrásra adott feszültség pulzálá- 
sával DC és RF módban is elő lehet idézni, de az RF ger
jesztésnek megmarad az az előnye, hogy vezető és nemve
zető mintát is lehet vizsgálni.

Az analitikai célra használandó impulzusgerjesztéssel 
működő források optimális beállítását még meg kell hatá
rozni. Az már látszik, hogy mikroszekundumtól mili- 
szekundumig terjedő impulzusokat lehet használni külön
böző ismétlési idővel (azaz változó működési periódussal) 
és sokkal nagyobb gerjesztési teljesítménnyel, mint a foly
tonos gerjesztésnél.

A magasabb teljesítmény és az alacsony ismétlési frek
vencia nagyobb érzékenységet biztosít, kevésbé melegíti 
fel a mintát, és új lehetőséget nyújt a plazmafolyamatok 
vizsgálatára és a felületek kémiai feltérképezésére [5].

Jelenleg minden magasan fejlett berendezés fotoelekt- 
ron-sokszorozókon (FES) alapuló spektrométereket hasz
nál mind a polikromátorban, mind a monokromátorban. 
Ez azért van, mert a FES-nek sokkal nagyobb a dinamikus 
tartománya és a sebessége, mint a most rendelkezésre álló 
szilárdtest-detektoroknak.

Ezen FES-alapú spektrométereket fejlesztik, növelik a 
stabilitást, az érzékenységet stb. Lassan, ahogy a tudásunk 
bővül, jobb analitikai vonalakat választunk, jobb érzé
kenységgel, alacsonyabb interferenciákkal és alacsonyabb 
vagy ismert mátrixfüggőséggel. Ezek a spektrométerek 
jobban automatizáltak lesznek például kezelésükben és a 
drifftkorrekcióban, és teljesen automatizáltak a nagyfe
szültség szabályozásában.

Ahogy egyre több gyakorlatra teszünk szert a viszonylag 
alacsony fényintenzitások mérésében a GD-OES-ben , úgy 
egyre jobb eszközöket találunk a zajszint csökkentésére, 
mindkettőt a spektrométeren belül és a jelfeldolgozásban.

A technika másik két korlátja néhány esetben a korláto
zott mélységfelbontás és térbeli felbontás hiánya. Ezt töké
letesíteni lehet a spektrométer méretezésével.

Lassan a szilárdtest-spektrométereket is bevezetik a 
GD-OES technikába, főleg az alacsony teljesítőképességű 
szinteken. Ezek a rendszerek nagyon mély benyomást 
tesznek a felhasználókra, mert alacsony az áruk, és lehet
séges a spektrum nagy részének egyidejű felvétele, de je 
lenleg hiányzik a megfelelő spektrális felbontás és sebes
ség. Ha a jövőben növelni lehet a teljesítőképességüket és 
fejleszteni a korlátozott térbeli felbontást, valamint érvé
nyesíteni lehet a sokvonalas lehetőségeiket, akkor ver
senytársai lesznek a FES-alapú spektrométereknek.

A másik lehetséges út a FES (fotoelektron sokszorozó) 
alapú és a szilárdtest-spektrométerek kombinálása egy be
rendezésen belül, így kihasználható mindkettő erőssége.
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A közeli jövőben kifejlődik a spektrométerek nagyobb vá
lasztéka, lefedve az ár és a teljesítmény széles tartományát.

A minta előkészítésén és a készülékbe helyezésén kívül 
a szoftver az, amivel a felhasználó a legtöbb időt tölti a be
rendezéssel kapcsolatban. A készülék minősége, az operá
tor gyakorlata és szakértelemé, valamint a szoftver hatá
rozza meg együtt az analitikai eredmények minőségét. 
A használat könnyűsége és a szoftver adottságai az ered
mény növekvően fontos részét képezik. A szoftver egyre 
intelligensebb lesz, mentesíti az operátort, és így több időt 
tölthet a mintakezeléssel és az eredmények értékelésével. 
A szoftver képes lesz javaslatot tenni a forrás beállítására, 
az elem kiválasztására stb., még speciális alkalmazások 
esetén is. A kalibrálás jobban automatizált lesz a kalibráló 
függvények és a korrekciók meghatározásánál.

A különböző operátorok különböző jogusultsági szin
tekkel léphetnek be, és a felhasználói interfész alkalmaz
kodni fog a gyakorlatukhoz. Az internethez való kapcsoló
dás lehetővé teszi a közvetlen tanulást és segítséget.

Az előzőleg publikált munkák megmutatják, hogyan le
het a mélységfelbontást javítani a kráter alakja hatásának 
figyelembevételével a mélységprofilra. A javító algorit
must be kell építeni a kereskedelmi szoftverbe is.

Ahogy növekszik a tudásunk a GD-OES területén, 
könyvtárnyi információt gyűjtünk össze. Ezeket terjeszte
ni kell, összehasonlítani és a szoftverekben olvashatóvá 
tenni.

A porlasztási sebesség mérése a legnagyobb hibaforrás 
a GD-OES analitikában. Általában ez 3-15% között válto
zik. Lassan a GD-közösség összegyűjti az általánosan 
használt több száz etalon porlasztási sebességét, de ezen 
vizsgálatok minősége jelentős mértékben változik. Algo
ritmusokat fejlesztettek ki a porlasztási sebességek kiszá
mítására, remélhetőleg ezek alkalmasak lesznek a mért ér
tékek összehasonlítására vagy helyettesítésére, és a 
számított értékek egyre pontosabbnak bizonyulnak.

Általában a porlasztási sebességet a mélység osztva a 
mérési idővel alapon mérik, azaz mm/perc dimenzióban.

A mélységet át kell számítani tömeg/felületegység ér
tékre, korrigálva a sűrűséggel. Ez azt jelenti, hogy szüksé
günk van az anyag pontos sűrűségére. A sűrűségi adatokat 
tartalmazó könyvtárak már fejlesztés alatt vannak. De a 
szoftvernek szintén képesnek kell lennie a sűrűség kiszá
mítására, hogy át tudja számítani a mérési időt mélységgé 
a mennyiségi mélységprofil kalkulációjánál. Ezeket a sű
rűségszámítási algoritmusokat össze kell hasonlítani, és ki 
kell terjeszteni az új anyagokra is.

Sok, a GD-OES-ben általánosan használt vonal kis 
spektrális interferencia hatása alatt áll, de néhány vonal na
gyon zavart, különösen, ha az elem nyomelem-koncentrá
cióban van jelen a mintában, vagy változások vannak a 
háttérjelben az egyik mátrixból a másikba való átmenetnél 
a mélységprofil mérésekor. Az ismert interferenciák vo
nalkönyvtára lassan elkészül, és tökéletesednek az eszkö
zök a szükségessé váló háttérkorrekciókhoz.

Nincs mód a DC- vagy RF-módban működő GD-for- 
rásnál az emissziós hozam változásának teljes közömbösí
tésére, amelyet a szabad forrásparaméterek vagy a minta
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mátrixának változása okoznak. Ezek a változások vonal- 
specifikusak, így ezekről lassan növekszik az ismeretünk.

Bizonyos elemek esetén néhány vonal jobb, mint a má
sik speciális alkalmazásokra, mert figyelembe kell venni 
az önabszorpciót, vonalátlapolódást, érzékenységet stb. 
Azok az adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy 
mely vonalak a jobban használhatók az egyes alkalmazá
sokban, szintén fejlesztés alatt vannak.

Egyes munkák [6] felélesztették ismét az érdeklődést a 
molekulasávok iránt. Ezek a sávok információt nyújtanak 
a felületen található molekulákról, nem csak az elemekről. 
A GD-közösség még csak kevés információval rendelke
zik a GD-OES-re vonatkozó molekulasávok tekintetében.

A GD-plazma modellezésére vonatkozó munka főleg 
két laboratóriumban folyik [7-8]. Ez a munka a plazmában 
lezajló alapvető fizikai folyamatok mélyebb megértéséhez 
vezet. Tökéletesedni fognak az analitikai módszerek, 
amint többet értünk meg abból, hogy a változó készülék
paraméterek hogyan befolyásolják a plazmát.

A nemzetközi szabványosítási szervezet ISO/Technical 
Committee 201/Sub Committee 8 (GDS) hamarosan befe
jezi a második nemzetközi szabvány elkészítését a 
cink/alumínium bevonatokról. Több szabványt is kibocsá
tanak a nem vezető bevonatokról.

Egyre több laboratórium igényli, hogy a helyi, a nem
zeti vagy a nemzetközi szabványokat az analízisről és az 
eredményközlésről összhangba hozzák. Ez a nyomás a 
gyártókat arra készteti, hogy az analitikai módszerek és 
eredményközlések egyre jobban megfeleljenek ezeknek a 
szabványoknak. A sürgető terület a mérési bizonytalansá
gok megadása. Például a jövőben többé nem lesz elégséges 
sok esetben az egyszerű eredmény és a szórás közlése, ha
nem szükségessé válik az eredmény és a mérési bizonyta
lanság vizsgálata is.

A GD-OES technika sok tulajdonságát a kapcsolódó te
rületektől örökölte, és most szükségessé vált a GD-OES 
egyedi szempontjainak érvényesítése. Ez magában foglal
ja  például az összetétel-vizsgálatoknál használatos kalibrá
ló függvényeket is. Azokat az eltéréseket a kalibrálás és az 
analízis során, amelyek kívül esnek a készülék pontossá
gán, mint például a porlasztási sebesség változásait nem 
tartalmazza a kalibrációs függvény.

Egyre több mintatípust lehet sikeresen vizsgálni. 
A GD-OES technika korai éveiben csak a fémek mennyi
ségi elemzésére volt lehetőség, aztán jött a fémbevonatok 
sora, amelyek közül kiemelkedik a cink- és alumínium
bevonat acéllemezen. Ez a lista most már másfajta fémbe
vonatokat is tartalmaz, mint például az elektrolitikus bevo
natok, nemfémes vezető bevonatok, kemény kérgek 
vizsgálata , valamint a színezett polimer rétegek és üveg
filmek.

Jelenleg sok laboratórium dolgozik a különböző oxid- 
filmek és üvegre felvitt filmek elemzésén. Minden új alkal
mazás új kihívást jelent a GD-OES analízis számára és új 
ismereteket a mintáról és az elemző technikáról.

A különböző mintatípusok különböző elemcsoportokat 
tartalmaznak, különböző koncentrációtartományban, így 
más-más módon kell előkészíteni és más gerjesztési para

métereket kell alkalmazni a méréskor. Ezek ismerete szét
terjed a GD-közösségben, összegyűlik és beépül a készü
lék tervezésébe és a szoftverbe. A felhasználók a speciális 
alkalmazásokhoz célkészülékeket és programokat tudnak 
vásárolni az általános berendezésekhez.

A GD-OES technika kellően kiforrott. Ezt a plazmával 
és kulcsparamétereivel kapcsolatos ismereteink szintjéből 
is lehet látni, valamint a kereskedelmi készülékek magas 
teljesítőképességéből és a jelenlegi alkalmazások széles 
választékából. A GD-OES berendezések eladása folyama
tosan növekszik, ahogy ez az elemzési módszer egyre szé
lesebb körben válik ismertté és elfogadottá, különösen a 
felületvizsgálatok területén.

A sok év ellenére, míg ezt a szintet elérték, az érdeklő
dés és a lelkesedés a GD-vel foglalkozók között nem csök
kent. A hosszú ideje GD-méréssel foglalkozó embereket 
továbbra is elbűvöli ez a technika. A GD-közösséghez 
csatlakozó új szakemberek új ötletekkel és intuíciójukkal 
erősítik a technikát. De még sok tennivaló marad. Még sok 
ötlet van a készülékfejlesztéssel kapcsolatban a fent emlí
tetteken kívül is. Még sokat kell megtudnunk a csodálatos 
plazmáról, és sok analitikai kihívás marad, különösen az új 
alkalmazások területén.
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Kapcsolt tömegspektrometriás -  kromatográfiás módszerek

LELIK LÁSZLÓ*

Bevezetés

A tizenkilencedik és huszadik század fordulóján az atomi 
világ megismerésére végzett kísérletek vezettek oda, hogy 
1897-ben SirJoseph John Thomson meghatározta az elekt
ron töltésének és tömegének az arányát (e/m), amelyet faj
lagos töltésnek nevezünk. 1906-ban Nobel-díjjal jutalmaz
ták a gázokon áthaladó elektromosságra vonatkozó 
elméleti és kísérleti tanulmányok során szerzett érdemei
ért.

A tömegspektrometria kezdetét az jelentette, amikor 
J. J. Thomson 1910-ben olyan „pozitív sugarakat” tapasz
talt kísérletei során, amelyek stabilis pozitív töltésű ré
szecskék jelenlétére utaltak. Ezt a megfigyelést használták 
fel tanítványai, elsősorban A W. Aston (1919), akik az álta
luk szerkesztett berendezéssel először bizonyították stabi
lis izotópok létezését [3], meghatározták számos elem sta
bil izotópjait, azok tömegét és az egyes izotópok arányát.

Ez a készülék nem más, mint a tömegspektrométer, 
amely az egyes részecskéket, mint elektromos töltéssel 
rendelkező ionokat határozza meg. Az ionizált részecskék 
tömegét célszerűen az atomi méretekhez igazodva kell 
meghatározni. Ezért a tudósok a 12C tömegének 1/12-ét te
kintik fizikai állandónak, amelyet Daltonnak (Da) nevez
nek. A fentiek ismeretében talán érthető, hogy történnek 
javaslatok a fenti mennyiség nevének megváltoztatására: 
nevezzék Thomsonnak (Th). A felfedező előtti tisztelgést 
jelzi az is, hogy a tömegspektrometriával foglalkozó kuta
tók háromévente rendezett nemzetközi konferenciáján az 
elnyerhető legnagyobb kitüntetés a Thomson-érem nevet 
viseli.

Mi is a tömegspektrométer?

A tömegspektrométer nem az egyes molekulákat méri köz
vetlenül, hanem az ezekből keletkezett ionok tömeg/töltés 
arányát. A legtöbb esetben arra törekszünk, hogy a töltés 
lehetőleg egy legyen, így számszerűen a tömeg/töltés meg
egyezik az ion tömegével, Daltonban.

Ahhoz, hogy az atomokból, molekulákból ionokat hoz
zunk létre, és azokat megfelelő módon detektáljuk, mini
málisan az alábbi részegységek szükségesek:

-  olyan megfelelő vákuumrendszer, amely biztosítja, 
hogy a részecskék a készülékben ütközésmentesen 
haladhassanak (ez a későbbiekben számos probléma 
forrása lesz),

-  a vizsgálandó anyag alkalmas bejuttatására képes 
rész (mintabevivő egység),

* S z e n t  I s tv á n  E g y e te m , G ö d ö l lő
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1. ábra. A tömegspektrométer felépítése

-  a tanulmányozandó anyag atomjaiból vagy molekulá
iból megfelelő számban elektromosan töltött részecs
kéket, ionokat létrehozó egység (ionforrás),

-  a keletkezett ionokat (általában a pozitív töltéssel ren
delkezőket) különböző fizikai módszerekkel elvá
lasztó analizátor, amely tömeg/töltés szerint elvégzi a 
szeparációt,

-  nagy érzékenységű detektor, amelynek jelei alapján 
az adatfeldolgozó rendszer létrehozza a tömegspekt
rumot.

Az ionizációs módszerek közül a leggyakoribb az 
elektronütközéses (El) ionforrás (1. ábra), amely a gáz
halmazállapotú mintamolekulákat elektronokkal bombáz
za, és így kelt ionokat. Az ionizáció során pozitív és nega
tív ionok is keletkeznek, de a pozitív ionok keletkezése 
ezerszer több a negatív ionok mennyiségénél. A szintén 
gyakran alkalmazott kémiai ionizációs módszer esetén va
lamilyen reagens gázból (metán, izobután) hoznak létre 
elektronütköztetéssel ionokat, és ezek ionizálják a minta
komponenseket. Sokszor alkalmazott ionizációs módszer a 
deszorpciós ionizáció. Az elektronika fejlődésének kö
szönhetően napjainkban igen elterjedt ionforrás az ion
csapda (iontrap), amely az ionokat nagyfrekvenciás tér se
gítségével hozza létre.

A tömegspektrum jellemzői

A tömegspektrum olyan diagram, amely a relatív ioninten
zitásokat a tömeg/töltés függvényében ábrázolja. Ezt álta
lában a 2. ábrán látható hisztogram formájában ábrázolják. 
Az ábrán látható ionok pozitív töltéssel bírnak (hasonló 
módon értékelhetők a negatív ionok is, amelyek nagy 
elektronegativitású atomot, pl. halogénatomot tartalmazó 
molekulák esetén hozhatók létre megfelelő intenzitással). 
Az m/z = 44-nél detektálható ion a C 0 2 molekulának felel 
meg, amit molekulaionnak nevezünk. A töredék ionok 
(fragmensek) ennél kisebb m/z értéknél detektálhatok. így 
pl. a szén-oxigén kötés felhasadásával ionizált szén-mono-
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2. ábra. A C02 tömegspektruma

xid vagy ionizált atomos oxigén és szén figyelhető meg az 
ezeknek megfelelő tömegszámnál.

A tömegspektrumban a minőségi információt az egyes 
tömegszámok (elsősorban a molekulatömeg), míg a meny- 
nyiségi információt az ionáramok nagysága hordozza. 
A folyadék és szilárd halmazállapotú minták bevitele is 
megoldható megfelelő mintabeeresztő rendszerek segítsé
gével úgy, hogy azokat gázfázisba juttatjuk elpárologtatás- 
sal, illetve szublimáltatással, amelyet általában hevítéssel 
érhetünk el. Ezt követően a keletkezett gázmolekulákat io
nizáljuk, és ezeket tömegük alapján analizáljuk. Néhány 
speciális módszer az elpárologtatást és az ionizációt egy
idejűleg hajtja végre.

Ahhoz, hogy egy elegy meghatározott komponenseiből 
tömegspektrumot hozzunk létre, az szükséges, hogy az 
egyes összetevőket valamilyen módon elválasszuk egy
mástól. Ellenkező esetben a tömegspektrumok értelmezhe
tetlenné válnak a különböző vegyületekből detektált frag- 
mensek és molekulaionok együttes jelenléte miatt.

A tömegspektrométerhez kapcsolható analitikai 
rendszerek

Az 1960-as években kapcsoltak először gázkromatográfot 
a tömegspektrométerhez. Ez a kapcsolat lehetővé tette, 
hogy az elegyből időben egymástól szétválasztott gázfázi
sú komponenseket egymást követően detektálják a 
tömegspektrométerben. Napjainkban a fentiekhez hason-

3. ábra. A gázkromatográf összekapcsolása tömegspektrométer
rel

lóan a folyadékkromatográfiás, a szuperkritikus folyadék
kromatográfiás és a kapilláris elektroforézises készülékek 
is illeszthetőek a tömegspektrométerhez úgy, hogy a 
tömegspektrometriás elemzést megelőzően a komplex ele
gyek egyes összetevőit elválasszák.

A 3. ábra a gázkrom atográf tömegspektrométerhez 
kapcsolódásának példáján mutatja be egy ilyen készülék 
elvi felépítését. A gázkromatográf helyén bármilyen ko
rábban említett, a komponensek elválasztására alkalmas 
berendezés szerepelhet.

Az ún. töltetes oszlopok használata idején még gondot 
jelentett a -  viszonylag nagy mennyiségű (10-30 c m V 1) -  
vivőgáz eltávolítása a vákuumrendszerből. Erre jelentett 
megoldást ,je t separator”, amely a vivőgáz differenciál- 
elszívatására volt hivatott, azonban a kapilláris oszlopok 
bevezetésével, a körülbelül 1 c m V 1 áramlási sebesség 
mellett, a gázkromatográfiás oszlop közvetlenül a tömeg
spektrométer ionforrásába vezethető (direct capillary 
interface, DCI).

A továbbiakban a folyadékkromatográfiás -  tömeg
spektrometriás interfészeket tekintjük át létrehozásuk idő
rendi sorrendjében. A folyadékkromatográf összekapcso
lásának legnagyobb kihívását -  a vákuumkörülmények 
között működő tömegspektrométerrel -  az jelenti, hogy a 
folyadék elpárologtatásakor 100-1 000-szer nagyobb tér
fogatú gázt kell elszívni, mint a gázkromatográf esetében. 
Ez olyan, mintha a levegőben szabadon szárnyaló madár a 
vízben úszkáló hallal szeretne házasságot kötni (4. ábra).

Ezért a folyadékkromatográfiás interfészek esetében a

4. ábra. Egy nehéz kapcsolat P. J. Arpino szemléltetése szerint 
[1]

legnagyobb gondot az jelenti, hogy oly módon „szabadul
junk” meg a HPLC mozgó fázisától, hogy eközben a 
mintakomponensek -  lehetőleg diszkrimináció nélkül -  az 
ionforrásba jussanak. Ezzel magyarázható, hogy a keres
kedelemben kapható folyadékkromatográfiás interfészek 
csak az elmúlt tizenöt évben jelentek meg, és mindegyikük 
a vivőoldat elpárologtatásával és kiszivattyúzásával kísér
li meg a fenti feladatot megoldani.

Természetes módon elsőként a folyadékkromatográf 
effluensének az ionforrásba történő közvetlen bevezetését 
próbálták meg, és próbálják meg ma is. A nagy térfogat
növekedés miatt azonban csak a kromatográfiás oszlopról 
távozó folyadék egy részét lehetett a tömegspektrométerbe 
juttatni. Ezért olyan eszközöket (kapillárist vagy diafrag-
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5. ábra. Közvetlen folyadékbevezetéses interfész [2]

mát) kellett alkalmazni, amelyek nagymértékben korlátoz
ták az ionforrásba jutó elpárologtatott anyag mennyiségét. 
Az 5. ábra ilyen ún. közvetlen folyadékbevezetéses (Di
rect Liquid Introduction, DLI) interfészt mutat be.

Mivel a folyadéknak csak egy töredék része juttatható be 
az ionforrásba, ezért az interfész érzékenysége nagyon rossz.

Ezt az ellentmondást kísérelte meg kiküszöbölni a 
„Moving Belt” interfész (MBI), amely a kromatográfiás 
effluensből az eluenst elpárologtatva juttatja a mintakom
ponenst a tömegspektrométer ionforrásába (6. ábra).

S z á r í tó

6. ábra. A „moving belt” interfész [1]

hez, amelynek segítségével a kémiai ionizációhoz hasonló 
folyamatok hozhatók létre. A leggyakrabban alkalmazott 
anyagok az ammónium-acetát és a trifluor-ecetsav. Sajnos 
a módszer érzékenysége igen nagymértékben függ a min
takomponens kémiai tulajdonságaitól.

MS

Tömegspektrometriás információként a molekula pro
tonnal, illetve az alkalmazott segédanyaggal képzett 
adduktumai (pl. NH4+) és ezek többszörösei jelentkeznek 
(8. ábra). Ennek értelmében a kapott tömegspektrumból, a 
kémiai ionizációhoz hasonlóan, csak a molekulatömegre 
következtethetünk.

S

/  \

Azonban a folytonosan körbeforgó gumi vagy vászon
szalag memóriaeffektusa, illetve a szalagok nem megfele
lő vákuumzárása hamar bebizonyította, hogy ez az eljárás 
csak körülményesen alkalmazható a folyadékkromatográf 
és a tömegspektrométer összekapcsolására.

A vákuum és egyéb problémák megoldására alakították 
ki a -  szintén közvetlen folyadék bevezetésen alapuló -  
„thermospray” interfészt (7. ábra), amely a kromatográf- 
ból távozó effluenst közvetlenül, egy erre a célra kialakí
tott ionforrásba juttatja. Az oldószer elszívásáról olyan kü
lönleges vákuumszivattyú gondoskodik, amely alkalmas a 
sokszor agresszív mozgó fázisok eltávolítására is. A né
hányszor tíz mikrométer átmérőjű bevezető kapilláris vége 
az adiabatikus tágulás okozta hőmérséklet-csökkenés 
kompenzálására és az ionizáció elősegítésére szabályozot
tan fűthető. Az ionizációs hatásfok növelésére egy kisegí
tő pumpa használatával olyan oldat adagolható az effluens-

mkl

8. ábra. A „thermospray” ionizáció

Amennyiben könyvtári keresésre alkalmas tömegspekt
rumot akarunk létrehozni a folyadékkromatográfiás elvá
lasztást követően olyan módszert kell alkalmaznunk, 
amely a vizsgálandó komponensből elektronütközéses tö
megspektrumot hoz létre.

Erre a célra fejlesztették ki a „partiele beam” interfészt 
{9. ábra).

Az interfész működése azon alapul, hogy a vákuumszi
vattyú szívássebessége függ a molekulatömegtől. Miután a 
kromatográfiás elválasztáshoz alkalmazott oldószerek a 
mérendő komponensekhez képest viszonylag kis molekula- 
tömegűek, ezért megfelelő dififerenciálszívatással elérhető, 
hogy ezek eltávolíthatóak legyenek oly módon, hogy csak 
a mintakomponensek jussanak a hagyományos elektronüt
közéses ionforrásba. Az így kapott tömegspektrumok alkal-
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9. ábra. A „particle beam” interfész [4]

masak könyvtári keresésre még akkor is, ha a mozgó fázis 
okozta háttér miatt a spektrum az alacsony tömegszámtar
tományban értékelhetetlen. Az elektronütközéses ionforrás 
megegyezik a GC-MS kapcsolatnál alkalmazottal.

Napjainkban legelterjedtebben alkalmazott módszer az 
úgynevezett elektrospray ionizáció (10. ábra), amely egyide
jűleg gondoskodik a folyadékfázis tömegspektrométerbe 
történő bevezetéséről és a komponensek ionizációjáról. 
A módszer az egyetlen -  a jelenleg ismert technikák közül 
amely a legkülönbözőbb vegyületek elemzésére alkalmas.

Önmagában a tömegspektrumok gyors felvétele is rendkí
vül sok adatot produkál. Az elválasztástechnikai módsze
rek használata az adathalmazt megsokszorozza.

Az egyes gyártó cégek által forgalmazott szoftverek kü
lönbözősége rendkívüli módon megnehezíti a mérési ada
tok „átjárhatóságát” (kompatibilitását). Miután a kutatás
ban legnagyobb lehetőségekkel bíró világcégek különböző 
típusú és „fejlettségi színvonalú” készülékeket működtet
nek laboratóriumaikban, hovatovább a legnagyobb nehéz
séget az egyes laboratóriumok közötti adathalmazok ösz- 
szehangolása és feldolgozhatósága jelenti.

Ezért a szoftverfejlesztések terén a legújabb irányt az 
adatok „szoftverfüggetlen” kezelésének megvalósítása je 
lentheti.

A tömegspektrometria történelmileg az izotópok és az 
egyes vegyületek molekulatömegének meghatározásán ke
resztül sokáig a szerkezetazonosítás egyedüli módszere 
volt. Máig is megtartotta a jelentőségét -  elsősorban az el
választástechnikai módszerekkel való összekapcsolása mi
att -  a szerves vegyületek, valamint az anorganikus kom
ponensek (pl. ICP-MS) meghatározása területén.
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10. ábra. Az elektrospray interfész [4]

Az oldat erős elektromos mezőben történő elpárologta- 
tásával a mintakomponensek többszörös töltésű ionokként 
hatásosan mérhetők, még abban az esetben is, ha azok ter
mikusán labilisak vagy nagyon magas molekulatömegűek.

Az ionizációs módszer új távlatokat nyitott az olyan 
biológiai minták elemzésében, amelyek a korábbi ionizáci
ós technikák alkalmazásával elképzelhetetlenek voltak.

Nem volt szó olyan analitikai kapcsolatokról (pl. ICP- 
MS), amelyek nem képezik a jelen közlemény tárgyát, bár 
a tömegspektrometria alkalmazási területének egyre nö
vekvőjelentőségű részei.

A tömegspektrometriás adatfeldolgozás jelene 
és  jövője

Az említett módszerek alkalmazása természetesen 
megfelelő számítógépes adatkiértékelési hátteret kíván.

Lelik László: K a p cso lt tö m egsp ek trom etr iá s -  k rom a tog ráfiás  
m ó d szerek
A tömegspektrometria felfedezésétől a napjainkig létrehozott 
kapcsolt technikák áttekintése. Az egyes elválasztástechnikai el
járásokkal való összekapcsolások történeti fejlődése. A korábban 
és jelenleg használatos gáz- és folyadékkromatográfiás interfé
szek alkalmazási lehetőségei, és azok kritikai értékelése. Az al
kalmazási területek és az adatfeldolgozási módszerek fejlődési 
tendenciájának bemutatása.

[Magy. Kém. Lapja, 57, 390 (2002)] 

SUMMARY

L. Lelik: C o u p le d  M a ss S p e c tr o m e tr y /C h r o m a to g r a p h y  
M eth o d s
Review of hyphenated technics from the discovery of MS till 
present days. The historical development of the coupling of mass 
spectrometer to different kind of separation techniques. The for
mer and recent applications of gas chromatographic and liquid 
chromatographic interfaces and their critical evaulation. The 
future trend of applications and data processing.
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Az elektroanalitikai kutatások újabb eredményei

Bevezetés

Az elektrokémiai módszerek alkalmazása az analitika ké
mia területén rendkívül hosszú és kiemelkedő fontosságú 
múltra tekint vissza. A kialakult tudományterület, nevez
zük azt akár elektroanalízisnek, elektroanalitikai kémiá
nak vagy analitikai elektrokémiának, az alkalmazott 
módszerek változatosságával és szilárd elméleti megala
pozottságával jellemezhető.

Az elektroanalitikai kutatások új fejleményeinek, ered
ményeinek áttekintése még rövid időszakra vonatkoztatva 
is rendkívül nehéz feladat. A gyors keresés az Institute fór 
Scientific Information, Web of Science adatbázisában a 
legfontosabb elektroanalitikai módszerek kulcsszavainak 
(amperometria, potenciometria, voltammetria, polarográ- 
fía, konduktom etria és coulombmetria) kombinációját 
használva az 1992-1996-os időszakra 15 657, míg az 
1997-2001-es időszakra 19 414 publikációt eredménye
zett. A közlemények eloszlása a különböző technikák 
között nem jelent meglepetést a terület irodalmát rendsze
resen követők számára. A voltammetriás technikák 
(voltammetria, amperometria és polarográfía) és a poten
ciometria kb. 73, illetve 20%-át képezik az utolsó öt év 
elektroanalitikai témájú vagy elektroanalitikai méréstech
nikákkal foglalkozó publikációinak. Az utolsó öt évben az 
előző időszakhoz képest kb. 3 500-zal több megjelent köz
lemény meggyőzően bizonyítja az elektroanalitikai mód
szerek használatának időbeli folytonosságát és elterjedé
sét. Jelen cikk célja a nagyszámú közleményben megjelent 
legfontosabb kutatási eredmények összefoglalása, és -  ta
lán ugyanilyen mértékben -  az olvasó figyelmének felhí
vása az új, ígéretes fejlődési irányokra. Ez lehetetlen fel
adat bizonyos szubjektivitás nélkül. A dolgozat elsősorban 
a voltammetriás és ionszelektív potenciometriás érzékelők 
területéről kíván jellemző példákat szolgáltatni.

A kémiai érzékelők fejlesztése az analitikai kémia 
egyik legizgalmasabb és legváltozatosabb multidiszcip
lináris tudományterülete [1]. A különböző tudományterü
letek összefogása egy adott cél érdekében a modem anali
tikai kémia egyik legfontosabb jellemzője. Ezt az integrált 
szemléletet próbálja érzékeltetni a közlemény, kiemelve az 
elektrokémiai detektálás változatosságát és széles körű al
kalmazhatóságát, illetve az elektroanalitikai rendszerek 
miniatürizálásának fontosságát.

* B u d a p e s t i  M ű s z a k i  é s  G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m ,  Á l t a l á n o s  é s  A n a l i t ik a i  K é -  
m ia  T a n s z é k ,  B u d a p e s t
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Újabb kutatási eredmények az ionszelektív poten- 
ciometriában

Egy analitikai módszer talán legnagyobb dicsérete, ha azt 
mondjuk róla, hogy rutinszerűen használják [3]. Az ion
szelektív elektródos potenciometriáról ezt el lehet monda
ni. A legfontosabb alkalmazások között említhető az elekt
rolitok koncentrációjának meghatározása különböző 
biológiai eredetű mintákban (vér, vizelet stb.) [3]. Az ion
szelektív elektródok miniatürizálása mikrofabrikációs 
gyártási technológiák segítségével nagyrészt megoldódott. 
Ezeknek az elektródoknak a segítségével több elemzendő 
komponens (analát) szimultán in vivő meghatározását is 
sikerült megvalósítani [4]. Az ionszelektív potenciometria 
állandó kutatási irányzatai az új szelektív ionofórok terve
zése, szintetizálása és alkalmazása adott célfeladatok meg
oldására [5], illetve az ionszelektív elektródok mechaniz
musának egyre mélyrehatóbb megértése [6,7]. Az új 
ionofórok szintézise és analitikai alkalmazásaikkal kap
csolatos kutatások vezettek oda, hogy jelenleg több mint 
60 ion és molekula határozható meg ionszelektív elektró
dokkal [8]. Az utóbbi időszakban rendkívül látványos 
eredmények születtek, ezért sokak véleménye szerint ez a 
periódus az ionszelektív potenciometria reneszánszának 
tekinthető.

Az ionszelektív elektródok kimutatási határának 
csökkentése

Más analitikai módszerektől eltérően, ahol az érzékenység 
növelésére és a mérés alsó határának csökkentésére irá
nyuló kutatások döntő fontossággal bírtak, az ionszelektív 
elektródok esetében ezek az irányzatok kevésbé körvona
lazódtak. Elfogadottnak tűnt, hogy az ionszelektív elektró
dok mérési alsó határa 10'6- 10'5 mol/dm3 koncentráció
tartom ányban van. A legújabb kutatási eredmények 
azonban lerombolták ezeket a határokat, és pm ol/dm3 
koncentrációtartományba tolták el az elektródok detektá
lási alsó határát [9]. Bebizonyították, hogy a korábban ta
pasztalt nagy kimutatási határokat a membránból kiáram
ló elsődleges ionok okoznák, amelyek elszennyezték az 
elektróddal érintkező oldatréteget [10]. Ennek oka, hogy 
az ionszelektív membránok nem tökéletesen szelektívek, 
és nem is tökéletesen permszelektívek, így mindig létezik 
egy kism értékű anyagtranszport a membránban. Ez a 
transzport tömény mintaoldatokban való mérés során nem 
zavar, de nagyon híg oldatokban már meghatározó lehet. 
Amennyiben a mérési alsó határ csökkentése a cél, akkor 
a membránon belül, egy helytől független koncentráció
profil beállítása szükséges, amely gondoskodik a kiáram
lás megszűnéséről [11]. Ez megvalósítható megfelelő kon

56 2002. KÜLÖNSZÁM



centrációgradiens kialakításával a minta és a belső oldat 
között [12,13], árampolarizációval [14], illetve a két mód
szer kombinálásával [15]. Az első módszer esetében a bel
ső oldat elsődleges ionkoncentrációját ionpufferekkel 
vagy ioncserélő gyantákkal [16] egy megfelelő állandó, 
kis értékre állítják be. Tekintettel arra, hogy árammentes 
állapotban az ionszelektív membránokban kialakuló ion
fluxusok nagyon kicsik, ezek pontos kompenzálása nem 
magától értetődő. Túl nagy iongradiensek kialakítása a 
membránban, a membránnal érintkező felületi oldatréteg 
elsődleges ionban való elszegényedését okozhatja (látszó
lagos szupememsti válasz), míg a kis iongradiensek nem 
állítják meg az elsődleges ion kiáramlását (látszólagos 
szubnemsti válasz). Ezért a koncentrációgradiensen alapu
ló módszer fejlesztésének fókuszában a robusztus elektró
dok matematikai modellezése és kísérleti megvalósítása 
található [17], amely lehetővé teszi ezeknek az elektródok
nak összetett mintákban való alkalmazását. A kis kimuta
tási határral rendelkező ionszelektív elektródok első 
gyakorlati alkalmazása forrásvizek ólomion koncentráció
jának meghatározása volt [18]. A mért értékek és az induk
tív csatolású plazma-tömegspektrométer-műszeregyüttes- 
sel (ICP-M S) meghatározott értékek gyakorlatilag 
azonosak voltak. Ugyanakkor az ólomion-szelektív elekt
ród a minta előkészítésétől függően ppb-szinten tudott kü
lönbséget tenni a szabad ólomion- és az összólomion-kon- 
centráció között (7. ábra). Az új típusú elektródok 
jelentősége egyértelmű a nehézfémek nyomanalízisében, 
tekintettel a több nagyságrendnyi árkülönbségre az emlí
tett két módszer, illetve műszer között. A kis kimutatási 
határral rendelkező ionszelektív elektródok bevezetésével 
az ionszelektív potenciometria alkalmazási területei a kö
zeljövőben a környezetvédelmi szempontból fontos ne
hézfémek nyomanalízisével bővülhetnek.

1. ábra. Ólomion meghatározása a zürichi ivóvízben iontransz
port kontrollált kis kimutatási határú ionszelektív elektróddal. 

Az ábrán láthatók az elektród kalibrációs görbéje, illetve 
a potenciometriás módszerrel és ICP-MS-el meghatározott 

ólomion-koncentráció értékek [18]

Az analitikai voltammetria főbb kutatási irányzatai

Az analitikai voltammetria az utóbbi évtizedekben rendkí
vül sokat fejlődött. Jelentős sikereket könyvelhetett el az 
elektródfolyamatok megértésében és az elektrokémiai mű
szerezettség fejlesztésében. Ezek lehetőséget nyújtottak az 
elektrokémiai paraméterek szigorú kontrolljára, gyors fo
lyamatok nyomonkövetésére akár in vivő körülmények 
között is, és az impulzus technikák bevezetésére a voltam- 
metriás gyakorlatba. A gyakorlati voltammetria problémái 
ismeretesek: az elektródok felületi minőségének változása 
a mintával való kölcsönhatás következtében, valamint az 
alapelektródok nem kielégítő szelektivitása. Részben en
nek következtében az elektroanalitika területet vesztett az 
elválasztási és atomspektroszkópiás technikákkal szem
ben. A kromatográfiás és atomspektroszkópiás módszerek 
megfelelő mintaelőkészítés mellett lehetővé teszik egy
szerre több komponens nagy biztonságú meghatározását 
rendkívül összetett mintákból. Azonban az elektrokémiai 
érzékelők nem versenytársai az analitikai „nagyműszerek
nek”, hanem inkább kiegészítői ezeknek. Az elektroké
miai érzékelők hagyományos előnyei között említhető az 
előállítás kis költsége, a folyamatos monitorálásra való 
használhatóság, és sok esetben a minimális vagy minta
előkészítés nélküli gyors helyszíni mérések elvégzésének 
lehetősége [19]. Az utóbbi időszakban egyre világosabbá 
vált, hogy egyik legperspektivikusabb megoldást az elekt- 
roanalitikai meghatározások szelektivitásának biztosításá
ra az elektródok kémiai [20] és biológia komponensekkel 
való módosítása jelenti. Ugyanakkor az érzékelők minia
türizálása is új alkalmazási területeket nyit/nyithat meg az 
elektrokémiai érzékelők előtt.

Az elektrokémiai érzékelők miniatürizálása

Napjainkban a mikroelektronikai ipar és a számítástechni
ka robbanásszerű fejlődésének lehetünk tanúi. A különbö
ző mikrofabrikációs technológiák megoldották a vezető, 
félvezető és szigetelő rétegekből álló mikro- és 
nanoméretű rendszerek megbízható, költséghatékony tö
meggyártását. Az analógia ezen eszközök és az elektroké
miai alapérzékelők között nyilvánvaló. Ezért a mikrofab
rikációs technológiák szinte magától adódó alkalmazása 
az elektrokémiai érzékelők miniatürizálására óriási előny
höz juttatta az elektroanalitikát. Az érzékelők méretének 
csökkentésével egyrészt új alkalmazási területek tárultak, 
ill. tárulnak ki a már ismert elven működő technikák előtt, 
de új detektálási elvek is születtek, ill. születhetnek. A mi
niatürizálás előnyei közé sorolható:

-  a csökkent mennyiségű minta- és reagensigény,
-  az analízis (reakció) idő drasztikus csökkenése 

mikrofluidrendszerek esetében,
-  több komponens egyidejű meghatározásának lehető

sége,
-  adott komponens térbeli eloszlásának meghatározha

tósága,
-  mikrofabrikációs eljárással viszonylag kis költségrá

fordítással készíthetők mikroanalitikai rendszerek,
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2. ábra. A diffúziós viszonyok sematikus bemutatása különböző méretű elektródok esetében. Vékonyréteg-technológiával készült 
mikroelektród-sorozatok és az egyedi mikroelektródok optikai mikroszkópiás felvétele

-  a költséghatékony gyártási technológia lehetőséget 
nyújt egyszer használatos elektrokémiai érzékelők 
kifejlesztésére (ezáltal egyszerű megoldást nyújt az 
elektródfelület elszennyeződésének problémájára).

A voltammetriás érzékelők azzal a kivételesen szeren
csés tulajdonsággal rendelkeznek, hogy a méretcsökkentés 
az analitikai jellemzők jelentős javulását eredményezi. így 
a voltammetriás ultramikroelektródok előnyös tulajdonsá
gai közé tartozik: a kedvezőbb jel/zaj viszony (Faraday- 
áram-maradékáram arány), a kis ohmikus potenciálesés 
(iR), a kis időállandó (RC) és a hemiszférikus diffúzió 
következtében megvalósuló nagy sebességű anyagtransz
port (2. ábra). A nagy sebességű anyagtranszport már 
mikroszekundumok alatt is stacionárius áram kialakulását 
eredményezi, amely gyakorlatilag konvekcióra érzéketlen 
[21]. Az ultramikroelektródokkal mért áramerősség nano- 
vagy pikoamper tartományba kerül, de ez a hátrány mikro
elektród-sorozatok használatával könnyen kiküszöbölhető. 
Leggyakrabban nagyfelbontású szitanyomtatást (vastagré- 
teg-technológia), illetve fotolitográfiát (vékonyréteg-tech
nológia) használnak az elektroanalitikai rendszerek mikro- 
fabrikációjára [4]. Ugyanakkor fontos megemlíteni a 
Whitesides által bevezetett kémiai pecsételéses módszert is 
(microcontact printing), amely a mikroméretű biológiai 
rendszerek gyártásában óriási népszerűségre tett szert [22]. 
A módszer során a szilárd hordozó felületét egy molekula- 
rétegnyi vastagságban módosítják a pecséten előzetesen ki
alakított mintázat szerint. A módszer alkalmazása az elekt
roanalitikai rendszerek kialakítására még újszerű [23,24], 
de már sikeres példaként említhető a mikroelektród- 
sorozatok egyszerű elkészítése [25]. Az elektroanalitikai 
érzékelők miniatürizálása fontos alkalmazási területeket 
nyitott meg elsősorban az élettudományokban. Meggyőző 
példaként említhető a neurotranszmitterek in vivo voltam
metriás meghatározása, ahol a mikroérzékelők a kémiai in

formációt idő és hely függvényében tudják szolgáltatni 
[26,28]. Az immár hagyományosnak tekinthető hengeres 
felépítésű ultramikroelektródok használata mellett a mikro- 
fabrikáció más konfigurációkra is lehetőséget ad. Az egyik 
alternatíva az ún. elektronikus Petri-csészék kialakítása 
[29]. A mikrofabrikációval készült nano- vagy pikoliter 
térfogatú cellák, falukon integrált mikroelektród-soroza- 
tokkal, rendkívül alkalmasak biológiai rendszerek vizsgá
latára. Módosított mikroelektródok segítségével nemcsak 
egyszerre több analát szimultán monitorálására adódik le
hetőség, hanem adott komponens koncentrációjának nagy 
térfelbontással való feltérképezésére és a biológiai rendsze
rek elektromos stimulálására is.

Elektrokémiai bioszenzorok

A molekuláris felismerés általánosan előforduló és létfon
tosságújelenség az élő természetben. Jól ismert a biológi
ai rendszerekben fellépő kölcsönhatások kiváló szelektivi
tása és esetenként specifikussága. Példaként említhető a 
biokatalízis, az ellenanyag-antigén kölcsönhatás és a DNS 
hibridizációja. Ezért nem meglepő, hogy az utóbbi évek
ben a biológiai és elektrokémiai rendszerek integrálása 
nagy szelektivitású bioanalitikai rendszerek kialakításá
nak céljából az elektroanalitika kutatások élvonalához tar
tozik. A legismertebb elektrokémiai bioszenzor -  amely 
egyben az elsőként kifejlesztett bioérzékelő is -  a 
glükózelektród [30]. A glükózelektród új utakat nyitott és 
megmutatta, hogy a gyakorlatilag nem szelektív analitikai 
módszert, mint amilyen az amperometria, hogyan lehet 
úgy átalakítani, hogy elektrokémiailag inaktív komponen
seket is szelektíven lehessen mérni rendkívül összetett kö
zegekben. Ugyanakkor a glükózelektród 40 éves története 
során sikeresen bizonyította, hogy a bioszenzorok alkal
mazhatók rendkívül bonyolult feladatok megbízható, fele-
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Amperometriás enzimelektródok 
Első generációs
Glükóz + G O X  -  FAD  —> G lükonolakton + G O X  -  F A D H  2 
O; + GOX  -  FADH , -> GOX -  FAD • |/ / .a |

Második generációs
Glükóz + G O X  — FAD  —> Glükonolakton + G O X  — F A D H  2 
Mediátor■„ + G O X  -  FAD H 2 -A G O X  -  FAD  + ̂ dediátornJ |

Harmadik generációs

N x (Mediátok + Mediátok -A Mediátok + Mediátok )

3 ábra. Különböző generációs amperometriás enzimelektródok 
működési elvének szemléltetése (GOX - glükóz oxidáz, 
FAD-flavinadenin dinukleotid, Mediátor és Med - redoxi 

rendszerek).

lősségteljes megoldására [31]. Ennek köszönhetően az 
alapvetően hőmérsékletre és kémiai hatásokra érzékeny 
biológiai eredetű molekulákat integráló bioszenzorokkal 
szembeni előítélet csökken. A biotechnológia és anyagtu
dományok területén végbemenő fejlődés is táplálja ezt a 
bizalmi légkört. Példaként említhető a termofil mikroorga
nizmusokból kitermelt hőtűrő enzimek [32] és az enzimet 
stabilizáló közegek alkalmazása, amely lehetővé tette az 
enzimrétegek szita nyomtatását [33] és a bioszenzorok 
működését nem vizes közegben [34,35].

Enzimelektródok

Az amperometriás enzimelektródok fejlesztésében az 
utóbbi időszakban rendkívül látványos előrelépések tör
téntek. Ezek az előrelépések elsősorban a redoxenzimek és 
az alapelektród közötti elektronikus összeköttetés megva
lósítására vonatkoznak. Kevés kivétellel az enzim protein
mátrixa meggátolja az enzimek redoxi centruma és a veze
tő felületek közötti direkt elektronikus kapcsolatot, ezért 
kezdetben az enzim katalizálta reakció valamelyik részt
vevőjének koncentrációváltozásán keresztül következtet
tek vissza az analát koncentrációjára. Ezeket az érzékelő
ket első generációs amperometriás enzimelektródoknak 
nevezzük. Ezen érzékelők esetében az általában detektált 
hidrogén-peroxid nagy oxidációs potenciálja és az állandó 
oxigénkoncentráció biztosítása okozott nehézséget. A má
sodik generációs szenzorok esetében a redoxirendszerek 
(pl. ferrocén [36], kinonszármazékok [37]) beiktatása eze
ket a problémákat nagyrészt megoldotta, ugyanakkor a 
szabad mediátorok diffúziója a mintaoldatban gondot oko
zott. A harmadik generációs szenzorok [38,39] előnye a 
korábbi megoldásokhoz képest nyilvánvaló (3. ábra).

Fontos azonban tudatosítani, hogy mind a három gene
rációs enzimelektród hosszas fejlesztés eredményeképpen 
alkalmas a glükóz vérben való megbízható meghatározásá
ra, és mindhárom detektálási elv alkalmazására sor került a 
kereskedelmi glükózmérőkben. A harmadik generációs 
amperometriás enzimelektródok esetében a redoxirend
szerek az enzimre vagy redox polimerláncokra vannak rög
zítve, és ezen redoxirendszer-sorozat közvetítésével való
sul meg az elektród és az enzim közötti elektronikus 
kapcsolat (wired enzyme). A redoxirendszerek gyakorlati
lag véletlenszerű elrendezését kiküszöbölendő a Willner- 
csoport a redoxirendszer-láncot kovalens kötéssel közvet
lenül a glükóz oxidáz redoxi központjához kötötte [40]. 
Az így kialakított „elektroenzim” elektronátviteli sebessé
ge egyenlő vagy nagyobb volt az enzim természetes elekt
ronfelvevőjénél, az oxigénnél tapasztalt értéknél [41].

Az enzimelektródok fejlesztésében új fejezetet nyithat 
meg az ún. biogalvánelem fejlesztése. Ez egy új szemlélet 
az elektrokémiai enzimelektródok területén. A bioelemek 
nem igényelnek elektromos energiát, hanem a biológiai 
közegben található analátot használják fel üzemanyag
ként. Ilyen például a glükózelem, amelynek anódját a fém
elektródhoz elektronikusan kapcsolt glükóz oxidáz képezi, 
míg katódját az elektródfelülettel elektronikus kapcsolat
ban levő citokrom-c/citokrom oxidázrendszer [42]. 
Az energiát a glükóz oxigén által való oxidációja szolgál
tatja. Ezek az elemek kis hatásfokkal működnek, és nem 
használhatók energiakinyeréshez, de a szolgáltatott elekt
romos erő elég ahhoz, hogy érzékelőként lehessen őket 
használni. így a glükózelem cellafeszültsége érzékeny a 
glükóz (üzemanyag) koncentrációjára 1-80 mM tarto
mányban, és folyamatos működés mellett az első prototí
pus élettartama 5 óra volt. A terület fejlődését jelzi a 
miniatürizált glükózelemek kifejlesztése is [43].

Alloszterikus effektuson alapuló elektrokémiai 
bioszenzorok

A biológiai felismerés elektrokémiai jelátvitelének válto
zatosságát bizonyítja az ún. alloszterikusan kontrollált 
elektrokémiai érzékelők kifejlesztése. Az elvet a maltózt

4. ábra. Alloszterikus effektuson alapuló elektrokémiai 
bioszenzorok működési elvének szemléltetése. A maltóz 

megkötése megváltozatja a protein konformációját, és ezáltal az 
elektródfelület és a protein redoxirendszere között megszűnik 

az elektronikus kapcsolat
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megkötő proteinen [44] keresztül mutatták be a szerzők 
[45]. A proteinben az egyik terminális karboxilcsoporthoz 
helyspecifikus konjugációval egy Ru2+ redoxi csoportot 
rögzítettek, majd a proteint aranyfelületre immobilizálták. 
Maltóz nélküli oldatban a redoxirendszer és az elektród 
közötti elektronikus kapcsolatot ciklikus voltammetriával 
ellenőrizték. A maltóz bekötődése megváltoztatta a prote
in konformációját, amely eltávolította a redoxirendszert az 
elektród felületéről és megszüntette az áramjelet (4. ábra). 
A bioszenzor kiválóan alkalmasnak bizonyult sörök mal- 
tóztartalmának meghatározására. A biotechnológia fejlő
désének köszönhetően a jövőben az alloszterikus effektu
son alapuló bioszenzorok elterjedése várható [46].

Elektrokémiai detektáláson alapuló DNS-chipek és anali
tikai rendszerek

A genetikában tapasztalható forradalmi fejlődés analitikai 
alapeszközeinek, a DNS-chipeknek a fontosságát nem kell 
bizonyítani. A DNS-chipek olyan miniatürizált analitikai 
eszközök, amelyek esetében a szelektív molekuláris felis
merés egy megfelelő szilárd hordozóra rögzített DNS 
(dezoxiribonukleinsav) szál és a komplementer szekvenci
át tartalmazó nukleinsav közötti hibridizáción alapul [47]. 
A DNS-chipek klasszikus példái a több komponens egy
idejű meghatározását lehetővé tevő analitikai rendszerek
nek. A hibridizáció detektálására sokféle módszert fejlesz
tettek ki, de egyértelmű a fluoreszcenciás detektálás 
dominanciája. Ugyanakkor az optikai módszerek hátrá
nyaként említhető, hogy a chipek méreteinek csökkenésé
vel (a mérőhelyek sűrűségének növelésével) az optikai le
olvasáshoz szükséges műszeregyüttes helyigénye nem 
csökkent. Ebből a szempontból a mikrofabrikációs tech
nológiával készült, elektronikusan könnyen multiplexál
ható elektrokémiai detektáláson alapuló chipek alkalma
zása nagy előnyt jelent [48]. A DNS analízisben rendkívül 
előnyösek azok a detektálási módszerek, amelyek 5

5. ábra. DNS szálak konduktometriás detektáláson alapuló 
meghatározása

polimeráz láncreakció (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
nélkül is alkalmasak DNS-szálak meghatározására. Ezek a 
módszerek általában lecsökkentik a reagens igényt, és le
egyszerűsítik a műszerezettséget, ami lehetővé teszi az 
analízisek helyszínen történő elvégzését.

Ebbe a kategóriába tartozik a Mirkin-csoport által be
vezetett konduktometriás detektáláson alapuló analitikai 
rendszer [49]. Szigetelő felületen (SiOz) fotolitográfiás 
technológiával arany mikroelektródokat alakítottak ki 
egymástól 20 pm távolságra (5. ábra). A két elektród által 
közbezárt felületre immobilizálták a molekuláris felisme
rést végző DNS-szálat, amelyik a mintából meghatározni 
kívánt DNS-szállal hibridizál. A mintából származó DNS- 
szálat ezután megfelelő szekvenciával rendelkező DNS- 
aranynanorészecske-együttessel jelölik meg. Az arany- 
nanorészecskék rögzítése a két mikroelektród közötti 
résben az elektromos ellenállás változását okozza. Annak 
érdekében, hogy a meghatározás érzékenységét növeljék, 
a szerzők az aranyrészecskék által katalizált folyamatban 
helyspecifíkusan (a két mikroelektród közötti résben) 
ezüstréteget választottak le ezüst-nitrát -  hidrokinon oldat
ból. Az elért kimutatási határ kb. 500 fmol volt. A szerzők 
bizonyították, hogy a fotolitográfiás gyártás segítségével 
több mérőhely kialakításával többanalátos analitikai rend
szer kifejlesztése is lehetséges.

Thorp és munkatársai nevéhez köthető a guanin elekt- 
rokatalitikus oxidációján (Ru(bpy)32+ ~ ruténium(III)- 
tris(2,2’bipiridin) jelenlétében) alapuló DNS detektálási 
elv felfedezése [50]. Ezen a módszeren alapuló DNS- 
chipek elektrokémiai mikrotiterlap formájában bekerültek 
a kereskedelmi forgalomba is. A guanin természetes alko
tója a DNS- és RNS-szálaknak és a többi nukleotidnál ki
sebb túlfeszültségen oxidálható. A molekuláris felismerés 
az elektród felületére immobilizált DNS és a mintában ta
lálható komplementer szál hibridizációja által valósul 
meg. Mivel a módszer a guanin oxidációján alapszik, a 
jel/zaj viszony növeléséhez a felismerést végző DNS szer
kezetében a guanint inozinra cserélik, amely hibridizál a 
citozinnal, de nem lép reakcióba a redoxirendszerrel. Ka
talitikus ciklusban a Ru(bpy)32+ redoxirendszert az elek
tródfelületén oxidálják, a generált Ru(bpy)33+ a detektá
landó DNS-szál valamelyik guaninját oxidálja, majd a 
visszaalakított Ru(bpy)32+ anódos oxidációja az elektró
don katalitikus áramerősség-növelést okoz. A hibridizáció 
előtt és után mért áramértékek különbsége arányos a min
ta DNS koncentrációjával és a guanin alkotók számával. 
Ezzel a technikával 5 guanint tartalmazó DNS-t 43 atto- 
mol detektálási határral lehet meghatározni, előzetes PCR 
erősítés nélkül.

A módosított elektródok határfelületi tulajdonságainak 
(töltésátlépési ellenállás, kettősréteg-kapacitás, anyag
transzport-ellenállás) jellemzésére az impedancia spekt
roszkópia rendkívül hatékony módszer. A Faraday-impe- 
dancia spektroszkópia alkalmazását kísérelték meg a DNS 
analízisben, hiszen az elektródfelületen kialakított negatí
van töltött egyedi, illetve hibridizált oligonukleotid szálak 
jelentős mértékben megváltoztathatják az elektród felületi 
tulajdonságait. A kálium-ferrocianid töltésátlépési ellenál-
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lásának változása a hibridizáció függvényében azonban 
csak akkor biztosított megfelelő érzékenységet, ha szend
vics módszert alkalmazva nagy molekulatömegű avidin 
gátolta a felülethez való hozzáférést [51]. Később a mód
szer érzékenységét tovább növelték negatívan töltött kb. 
200 nm átmérőjű DNS-szálakkal módosított felületű 
liposzómák használatával. Ebben az esetben az aranyfelü
lethez immobilizált DNS-szál a minta DNS változó részé
hez, míg a minta DNS konstans részéhez a liposzóma- 
DNS-rendszer kötődött [52]. Ezzel a módszerrel a 
kimutatási határ 1,2 10‘12 mol/dm3 volt. Későbbiekben a 
liposzómák helyett olyan enzimet használtak jelölésre, 
amely egy vízben rosszul oldódó molekula termelését ka
talizálta. Az így generált molekulák az elektródfelületre 
való kicsapódásuk által növelték meg a töltésátmenet el
lenállását. Ezzel a módszerrel sikerült elérni a 10"14 mol/d- 
m3 kimutatási határt [53].

Elektrokémiai detektáláson alapuló immunanalitikai 
rendszerek

Az immunreakciók szelektivitásának (specifikusságának) 
felhasználása elektrokémiai detektálást alkalmazó analiti
kai rendszerekben több mint húszéves múltra tekinthet 
vissza [54,55]. Ebben az időszakban az immunreakciókon 
alapuló elektroanalitikai módszerek elérték a zeptomol ki
mutatási határt [56] és bebizonyították, hogy például 
mikrodialízissel egybekötve in vivő mérésekre is alkalma
sak [57].

6. ábra. Elektrokémiai detektáláson alapuló immunanalitikai 
módszerek működési elvének szemléltetése

Rendkívül úttörő a Meyerhoff és munkatársai [58] által 
bevezetett elválasztás nélküli, szendvics módszeren alapu
ló elektrokémiai immunszenzor. A szerzők mikroporózus 
aranyra immobilizálták a prosztata specifikus antigén 
(Prostate Specific Antigen-PSA) ellenanyagát. Az arany
membrán két térfelet választott el egymástól (mintaoldatot 
és a reagens tartályt) úgy, hogy az ellenanyaggal módosí
tott oldala a mintatérféllel érintkezett. A mikroporózus 
membrán meggátolta a nagy molekulatömegű anyagok,

mint például a PSA, anti-PSA és anti-PSA-ALP (alkalikus 
foszfatázzal jelölt anti-PSA) átjárhatóságát a két térfél kö
zött. A specifikus molekuláris felismerést biztosító im
munreakciókat hígítás nélkül a vérmintában végezték el. 
Anélkül, hogy a feleslegben levő anti-PSA-ALP-t eltávo
lították volna a mintából, a reagens térfélbe p-aminofenol- 
foszfát (PAP) oldatot vezettek be. A reagenstérfélből a 
mintatérfélbe átdiffundált, kis molekulatömegű PAP hid
rolízisét az alkálikus foszfatáz katalizálja. Az így keletke
zett p-aminofenol anódos oxidációjából származó áram 
szolgáltatja az analitikai információt. A detektálás során 
kihasználták az alkálikus foszfatáz aktivitásának pH-füg- 
gését, így a két térfél közötti pH-gradiens biztosítja, hogy 
csak az aranymembrán felületén található alkálikus fosz
fatáz aktivitása szolgáltassa az áramot (6. A ábra).

Nagyon ötletes módszert fejlesztettek ki Limoges és 
munkatársai, amelynek elvét IgG meghatározásán keresz
tül m utatták be. Szendvics módszer során aranynano- 
részecskével jelölt anti-IgG-t használtak (6. B ábra). 
A molekuláris felismerést biztosító immunreakciók után, 
1 mol/dm3 HBr és 10'4 mol/dm3 Br2 tartalmú oldatban ol
dották fel az aranynano-részecskéket, majd az így generált 
Au3+-ionokat anódos sztripping voltammetriával határoz
ták meg. Tekintettel arra, hogy egy 18 nm átmérőjű arany
részecske, amit jelölésre használtak, kb. 105 aranyatomot 
tartalmaz, minden megkötött IgG molekulára ugyanekko
ra jelfelerősítés várható. A fent említett módszerrel 35 pl 
térfogatú minták esetében 3 pmol/dm3 kimutatási határt 
értek el.

Poiimerfilm-elektródok alkalmazása az elektroanali
tikai kémiában

A polimerek fontosságát az elektroanalitikában nem lehet 
túlbecsülni. Már nagyon korán kiderült, hogy megfelelő 
polimerfdmek segítségével a minta alkotói, molekulatö
meg (méretkizárásos filmek), elektromos töltés (ioncseré
lők), illetve polaritás alapján megkülönböztethetők. Sok 
esetben a szelektivitás finomabb beállításához különböző 
tulajdonsággal rendelkező polimerek együttes felhaszná
lásával állítanak elő filmeket [59]. A polim erfilm eket 
azonban nemcsak a szelektivitás javítására használják, ha
nem fontos szerepet játszanak az érzékelők biokompatibi
litásának biztosításában [60] és különböző molekulák 
immobilizásában is. így például pirrollal módosított DNS- 
szál és pírról monomer elektro-polimerizációjával a DNS- 
szálak helyspecifikus és pontosan szabályozott immobili
zációjára nyílt lehetőség [61,62]. Kihasználva, hogy a 
poiimerfilm-elektródok elektrokémiájáról kiváló magyar 
nyelvű monográfia [63] áll az olvasó rendelkezésére, ez a 
fejezet az elektroanalitikában nemrég bevezetett moleku
láris lenyomatot tartalmazó polimerek (M olecularly 
Imprinted Polymer, MIP) [64] és a többrétegű polielekt- 
rolit filmek rövid bemutatására korlátozódik. A molekulá
ris lenyomatot tartalmazó polimerek alkalm azását az 
elektrokémiai érzékelők területén a morfium meghatáro
zására kidolgozott módszer közlésével 1995-ben Mosbach 
indította el [65]. A molekuláris lenyomat igen elegáns
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módja a molekuláris felismerésre alkalmas anyagok szin
tézise. A polimerek előállítását egy lenyomat molekula je 
lenlétben végzik. A polimerizáció során a lenyomat mole
kulák körül a komplementaritás elvén megfelelő alak és 
funkcionalitással rendelkező kötőhelyek alakulnak ki. 
A lenyomat molekula eltávolítása után a polimer ezen kö
tőhelyei a lenyomat molekulaszelektív molekuláris felis
merésére alkalmasak. Egyértelmű az ellenanyagok és a 
molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek közötti ana
lógia. Ezért alkalmazásuk az elektroanalitikában több te
kintetben is egyezik az elektrokémiai immunszenzoroké
val. Emellett még a polimerek szelektív felületi dúsításra 
való alkalmasságát is kihasználták elektrokémiai érzéke
lőkben [66]. A technológia fejlettségére jellemző, hogy 
egyes toxinokra kidolgozott kompetitiv módszer esetében 
a polimerek affinitása a poliklonális ellenanyagéval egye
zett [67].

Tekintettel a molekuláris lenyomatot tartalmazó poli
merek kiváló kémiai, hőmérséklet és mechanikai stabilitá
sára, ezeknek a polimereknek alkalmazása elektrokémiai 
érzékelőkben mindenképpen reményteljes kutatási irány
zatként jelölhető meg.

trolit-filmek jelentőségét a szenzorfejlesztésben csak az 
utóbbi években ismerték fel. Az elektródfelületek moleku
láris szintű módosítása glükóz oxidáz vagy laktát oxidáz 
enzimek (negatívan töltött) és ozmium redoxicentrumokat 
tartalmazó polimerekkel (pozitívan töltött), robusztus har
madik generációs glükóz, illetve laktátszenzorok kialakítá
sára adott lehetőséget [72]. A többrétegű polielektrolit- 
filmek vizsgálata fényt derített ezen filmekben kialakítható 
szabályozott, szelektív anyagtranszport kialakításának le
hetőségére is [73-75]. A polielektrolit-filmek vastagságá
nak molekuláris szintű szabályozásával a szenzor mérési 
tartományának, és érzékenységének módosítása vált lehe
tővé [76]. Újabb tanulmányok bebizonyították, hogy mé
retkizáráson alapuló különbségtétel is megvalósítható 
ezeknek a filmeknek a segítségével. Néhány nanométer 
vastagságú filmeket sikerrel alkalmaztak elektrokémiai 
glükóz bioszenzorban a glükóz oxidáz által generált hidro- 
gén-peroxid szelektív detektálására paracetamol és aszkor- 
binsav jelenlétében [77].

Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia 
(Scanning Electrochemical Microscopy, SECM)

Többrétegű polielektrolit-filmek kutatása

A többrétegű polielektrolit-filmek kutatása egyike a kémia 
legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kutatási terüle
teinek. 1991-ben Decker bebizonyította, hogy ellentétes 
töltéselőjelű polielektrolitokból molekuláris szintű szabá
lyozással lehet polimerfilmeket kialakítani [68,69]. A sza
bályozott rétegszerű felépítés az azonos töltéselőjelű poli
merek közötti elektrosztatikus taszításon, illetve a 
különböző előjelű polimerek közötti vonzáson alapszik. 
Gyakorlatilag minden nagy molekulatömegű töltéssel ren
delkező molekula beépíthető ilyen filmekbe, és ezek az al
kotóelemek határozzák meg a film fizikai-kémiai tulajdon
ságait [70,71]. Akialakult film nem függ a módosítandó 
felület méretétől és morfológiájától. A többrétegű polielek-

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiát gyakorlatilag 
egy időben, az 1980-as évek végén, Engstrom az ionto- 
forézis, illetve Bard a pásztázó alagút mikroszkópia terü
letén végzett kutatásai során fedezte fel. A m ódszer 
továbbfejlesztése és népszerűsítése nagyrészt Bardnak és 
tanítványainak köszönhető. A módszer jellemzője, hogy 
egy elektrokémiai mikroérzékelőt -  például ultramikro 
voltammetriás elektródot vagy potenciometriás mikro- 
elektródot -  alkalmaz mérőszondaként, és a mérések leg
többször egy megfelelő alapelektrolittal feltöltött mérő
cellában történnek. A mérőszondával a kijelölt haladási 
pályát követve lokális áramerősség-, illetve elektródpo
tenciál adatok gyűjthetők, amelyek a mérőszonda pilla
natnyi geometria koordinátáihoz rendelhetők [78,79].

Az alkalmazásokat tekintve a pásztázó elektrokémiai

elektród

ÍJ[Negatív  
I visszacsatolás

I céltárgy |

[Pozitív 
I visszacsatolás

céltárgy |

Generátor-
Kollektor

| céltárgy

7. ábra. A pásztázó elektrokémiai mikroszkóp sematikus ábrája és a főbb üzemmódok működési elvének szemléltetése
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mikroszkópiát jelenleg a gyakorlatban nem használják ru
tinszerűen, de egyre jobban terjed, mint kutatási eszköz. 
Az utolsó öt év kutatott témaköreiben a leginkább a folya- 
dék/folyadék határfelületek [80], polimer- és membránfil
mek [81,83], illetve biológiai eredetű céltárgyak vizsgála
ta szerepel. Bard és munkatársai bebizonyították, hogy 
bizonyos kísérleti körülmények között a módszer kimuta
tási határa elérheti az egy molekulát [84,85]. További si
kerként könyvelhető el, hogy oldat helyett levegőben (ki
használva a levegő nedvességtartalmát) végezve a 
pásztázást, egyedi DNS-szálak, ellenanyagok és enzim
molekulák szerkezete is láthatóvá vált a pásztázó elektro
kémiai mikroszkópia segítségével [86]. A technika az 
utolsó öt évben látványos fejlődést ért el a műszerfejlesz
tés területén is. A mérőcsúcs-céltárgy távolság pontos 
meghatározása nehézségekbe ütközik bonyolult geometri- 
ájú felületek és olyan rendszerek esetében, ahol a távolság- 
mérésre használt redoximolekulák használata nem lehet
séges.

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás berendezések 
fejlesztése során különböző megoldások születtek, de a 
legelegánsabb és legperspektivikusabb a pásztázó elektro
kémiai erőmérő atommikroszkóp (SECM-AFM) műszer
együttes. Ennek kifejlesztése elsősorban az Unwin-cso- 
port érdeme [87,88]. Az SECM-AFM műszeregyüttes 
alkalmazásáról -  elsősorban a csúcsok nehézkes elkészíté
se miatt -  még kevés közlemény született. A nemrég beve
zetett fókuszált ionnyalábbal készített SECM-AFM csú
csok azonban várhatóan nagymértékben hozzá fognak 
járulni a technika elterjedéséhez [89].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Gyurcsányi Ervin Róbert: Az elektroanalitikai kutatások 
újabb eredményei
Az utóbbi időszakban az elektroanalitika látványos fejlődést ért 
el. Az ionszelektív potenciometria területén a mérési alsóhatár 
pmol/dm3 koncentrációig tolódott ki. Az anyagtudományok, 
élettudományok, mikro- és nanotechnológia nemcsak új alkal
mazásokat és feladatokat biztosítanak, hanem új detektálási el
vekhez és nagy érzékenységű módszerek kifejlesztéséhez nyújta
nak szilárd alapot. Az elektródmódosító anyagok hihetetlen 
változatossága miatt az elektrokémiai érzékelők fontossága je
lentősen megnőtt. Az elektroanalitika fontos előnye az egyszerű 
miniatürizálás, amely a különböző szelektivitást módosító réte
gekkel párosítva, kereskedelmileg versenyképes szenzorok ki
alakítását biztosítja/biztosíthatja.

SUMMARY

R. E. G yurcsanyi:  M o d ern  T rends in  E iectroan a ly tica l C hem 
istry
In the last few years the field of eiectroanalytical chemistry expe
rienced a spectacular progress. Even the well-established field of 
ion-selective electrodes experienced breakthrough advances with 
the discovery of low detection limit electrodes. The advent of 
material sciences, biosciences and modern microfabrication 
technologies renewed the face of eiectroanalytical chemistry. 
Due to the supply of new electrode modifying materials the 
importance of electrochemical sensors has grown considerably. 
The miniaturization of the electrochemical sensors generated 
new applications especially in the area of life sciences. However, 
there is still much work to be done to develop reliable ways for 
micro- or nanolevel modification of the electrodes.

SUMMARY

J. K r i s t ó f -  R  L. F rost:  N ew  A p p lica tio n s o f  T herm oana lytica l 
and S p ectroscop ic M eth o d s in  C la y  M in era l R esearch
The new possibilities of (joint) application of thermoanalytical 
and spectroscopic methods in clay mineral research has been 
demonstrated via the example of hydrazine-hydrate intercalated 
Kiralyhegy kaolinite.
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